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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Khu di sản Thành Nhà Hồ có đặc thù riêng biệt không giống với bất 

kỳ một di sản thế giới nào ở trong nước, trong khu vực cũng như trên thế 

giới. Sau khi khu di sản được công nhận là di sản văn hóa thế giới, các khu 

vực bảo vệ cũng như tài nguyên văn hóa của khu di sản đã được mở rộng 

gấp nhiều lần trước đây. Tuy vậy cho đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu 

nào nghiên cứu một cách tổng thể về diện mạo mới của khu di sản Thành 

Nhà Hồ sau khi được UNESCO công nhận DSVHTG với đầy đủ các yếu tố 

cấu thành khu di sản hiện hữu này là di sản văn hóa vật thể và di sản văn 

hóa 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 được UNESCO công nhận là DSVHTG. 

Để thực hiện chương trình hành động cam kết trong kế hoạch quản lý 

tại hồ sơ đề cử tài sản ghi vào danh mục Di sản Văn hóa thế giới Thành 

Nhà Hồ đệ trình UNESCO, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có những kế hoạch cụ thể để bảo tồn và phát 

huy giá trị khu di sản này. Tuy nhiên việc thực hiện những kế hoạch, 

chương trình nêu trên đến nay vẫn chưa thực sự tạo được chuyển biến một 

cách cơ bản tại khu di sản Thành Nhà Hồ để xứng tầm với thương hiệu một 

di sản văn hóa tầm cỡ nhân loại. Và cho đến nay vẫn chưa 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 khu di sản này thời gian qua làm cơ sở để hoạch 

định công tác quản lý khu di sản thời gian tới. 

Trước khi khu di sản Thành Nhà Hồ được 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 

khu di sản được UNESCO công nhận đến nay chưa có một công trình 

nghiên cứu chuyên sâu mang tính tổng thể, khái quát về công tác quản lý tại 
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khu di sản Thành Nhà Hồ trong thời điểm hiện tại làm cơ sở để đánh giá thực 

trạng, tìm ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế 

trong thực hiện công tác quản lý một khu di sản trong giai đoạn chuyển mình từ 

di sản văn hóa quốc gia trở thành di sản văn hóa của nhân loại, 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 tới. 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 

như trên thế giới, vì vậy không thể áp dụng máy móc các mô hình, kinh 

nghiệm quản lý của các khu di sản văn hóa 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.   

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

+ Nghiên cứu cơ sở lý luận, lý thuyết áp dụng, 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 được 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. 
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+ 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 thời gian tới. 

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 hoạt động quản lý của nhà nước 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 mặt không gian, đề tài nghiên cứu toàn bộ khu vực đề cử thuộc khu 

di sản Thành Nhà Hồ, bao gồm khu vực lõi có diện tích 155,5ha và khu vực 

đệm có diện tích 5234,0ha.  

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

Nhà Hồ từ khi khu di sản này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa 

thế giới (năm 2011). 

4. Cơ sở lý thuyết, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết khoa học  

4.1. Cơ sở lý thuyết  

Xuất phát từ đối tượng và mục đích nghiên cứu của đề tài, tác giả lựa 

chọn cách tiếp cận theo lý thuyết vai trò trong quá trình thực hiện luận án.  

4.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết khoa học  

4.2.1. Câu hỏi nghiên cứu  

- Sau khi Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận DSVHTG đến nay 

các cấp quản lý đã thể hiện vai trò của mình như 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 được kết quả và gặp phải những hạn chế gì?  
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- Vai trò quản lý của các bên liên quan được thể hiện như 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 tới 

cần có những giải pháp cụ thể nào? 

4.2.2. Giả thuyết khoa học  

Sau khi được UNESCO công nhận là DSVHTG khu Di sản Thành 

Nhà Hồ đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong việc phát triển kinh 

tế, xã hội của địa phương và khu vực. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân 

khách quan cũng như 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 chưa đạt được kết 

quả như mong muốn. Nếu có những giải pháp cụ thể để tăng cường vai trò, 

trách nhiệm của các bên liên quan thì sẽ nâng cao được hiệu quả công tác 

quản lý khu di sản này trong thời gian tới.    

5. Phƣơng pháp nghiên cứu  

Phương pháp nghiên cứu tiếp cận liên ngành; Phương pháp khảo sát, 

điền dã thực địa; Phương pháp nghiên cứu của xã hội học văn hóa; Phương 

pháp tổng hợp, phân tích, thống kê và phân loại; Phương pháp so sánh; 

Phương pháp chuyên gia. 

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 khu di sản được công nhận là di sản văn 

hóa thế giới. Kết quả thu được từ đề tài luận án sẽ đóng góp thêm tư 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 khái quát và chi tiết về 

những mặt đạt được và chưa đạt được trong công tác quản lý khu di sản 
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Thành Nhà Hồ trong thời gian từ sau khi khu di sản được công nhận di sản 

văn hóa thế giới, từ năm 2011 đến nay. Trên cơ 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 khu di sản này có thể áp dụng trong thực tiễn 

thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý khu di sản này.   

7. Bố cục của luận án  

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

gồm 03 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và tổng quan 

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

Chương 2: Vai trò của nhà nước, 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. 

Chương 3: Nâng cao chất lượng quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ, 

huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

 

Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN 

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 được 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 [153], Di sản: Quản lý, diễn giải và bản sắc [156] .  

Ở trong nước, di sản văn hóa đã trở thành đối tượng nghiên cứu và là 

mối quan tâm hàng đầu của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý di sản 
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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 hưởng của việc phát triển nền 

kinh tế thị trường. Lúc này việc quan tâm, nghiên cứu di sản văn hóa 

không chỉ tập trung ở các vấn đề như 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.... 

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

cứu của các tác giả tiêu biểu như: 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]….; Lưu 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 côṇg đồng nhìn từ góc đô ̣bảo 

tồn di sản văn hóa [73]; Tuyển tập Một con đường tiếp cận di sản văn hóa 

[28, 29]; Nguyễn Viết Cường 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] … 

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

Sau khi được xây dựng, Thành Nhà Hồ đã trở thành đối tượng nghiên 

cứu của nhiều sử gia, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa và các ngành khoa học 

liên quan.  

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

[63]; Đại Việt sử ký tiền biên [79]; Khâm Định Việt sử Thông giám Cương 
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mục; Hồ Thành châu bản [44] năm Tự Đức thứ 21 (1868), Thanh Hóa tỉnh 

Vĩnh Lộc huyện chí [31] Chuẩn bị nghiên cứu giai đoạn thời nhà Trần: 

Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa) [124], Thành cổ Việt Nam [74]… 

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

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

Nhà Hồ phải kể đến là: Quy chế quản lý di tích Thành Nhà Hồ và các di 

tích phụ cận thuộc huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa [125], Kế hoạch quản lý 

Thành Nhà Hồ [127], Công tác nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa thế giới 

Thành Nhà Hồ [116], Suy nghĩ về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

Thành Nhà Hồ [72], Không gian văn hóa Thành Nhà Hồ và di sản làng cổ 

phụ cận [106]… 

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 bước đầu như sau: 

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

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

trên cả hai phương diện lý luận cũng như các hoạt động thực tiễn.  

- 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 tượng của công tác quản lý phần nhiều mang tính giới thiệu tổng quát về 

nguồn gốc, hiện trạng của khu di sản dưới góc độ lịch sử, khảo cổ học. Một số 

nghiên cứu đã đề cập đến việc quản lý khu di sản với những nội dung như 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 

trước còn những khoảng trống nhất định chưa bao quát được một số vấn 

đề như sau: 

+ Các nghiên cứu về quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ đi trước chưa đặt 

vấn đề quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ trên cơ sở tác động của các công ước, 
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khuyến nghị của UNESCO và cam kết của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Thanh 

Hóa gửi UNESCO, chưa 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, chưa đặt khu di sản Thành Nhà Hồ trong 

mối quan hệ với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong quản lý 

chưa đặt vấn đề về mối liên hệ giữa quản lý nhà nước 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 được giá trị lịch sử cũng như 

những định hướng trong bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà 

Hồ, tuy nhiên các công trình chưa nêu được thực trạng công tác quản lý khu 

di sản sau khi di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới để 

trên có sở đó rút ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân là cơ sở 

đưa 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 chưa được 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 được khai thác dưới 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 

chưa được đề cập đến.  

+ Phần lớn các công trình chỉ đề cập tới vấn đề là đối tượng quản lý 

mà chưa 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 như 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 lược bảo tồn, 

phát huy giá trị của di sản, các quy hoạch hệ thống, quy hoạch tổng thể và các 

dự án bảo tồn chưa được đi sâu nghiên cứu, bàn luận. 

+ Vấn đề quản lý môi trường cảnh quan thiên nhiên và không gian 

kiến trúc bao quanh khu di sản như một thành tố hữu cơ tạo nên giá trị 
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và sự độc đáo của khu di sản chưa được quan tâm nghiên cứu một cách 

chuyên sâu. 

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

nay, chưa 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 được 

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 phương nơi di sản hiện hữu. 

 Những vấn đề mà các nghiên cứu đi trước chưa 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 trước sẽ là nguồn tư liệu quan trọng, 

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

mục đích 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, được 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. 

1.2.2. Một số khái niệm cơ bản 

1.2.2.1. Khái niệm di sản văn hóa 

1.2.2.2. Khái niệm di sản văn hóa thế giới 

1.2.2.3. Khái niệm Quản lý 

1.2.2.4. Quản lý nhà nước về di sản văn hóa 

1.2.2.5. Khái niệm cộng đồng 

1.2.2.6. Vấn đề quản lý của cộng đồng 
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1.2. Tổng quan về khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

1.2.1. Vị trí địa lý, cảnh quan tự nhiên khu di sản 

1.2.1.1. Vị trí địa lý 

 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 được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, 

diện tích khoanh vùng bảo vệ của khu di sản Thành Nhà Hồ được mở rộng, 

bao gồm 2 khu vực là khu vực lõi và khu vực đệm di sản.  

1.2.1.2. Cảnh quan tự nhiên 

Cảnh quan tự nhiên của khu di sản Thành Nhà Hồ được lựa chọn trên 

một địa thế hài hòa dựa vào những yếu tố cơ bản của phong thủy phương 

Đông. Thành Nhà Hồ tọa lạc một vùng đất bằng phẳng, có độ cao trung 

bình 12,5m so với mực nước 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 với những dãy núi có nhiều ngọn, được coi là những yếu tố phong 

thủy của thành.  

1.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển của khu di sản  

1.2.2.1. Lịch sử hình thành 

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 được 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).  

1.2.2.2. Quá trình phát triển 

Do yếu tố lịch sử và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên những công 

trình trong thành Tây Đô giờ đây không còn nữa, đường sá đi lại trong và 

ngoài thành cũng đã bị san lấp. Các cuộc khai quật, khảo cổ học tại khu di 

sản đã từng bước xuất lộ những kiến trúc và giá trị quan trọng của kinh đô 

này. Ngày 27 tháng 6 năm 2011 khu di sản được UNESCO công nhận là Di 

sản văn hóa thế với hai khu vực đề cử, khu vực lõi và khu vực đệm.  
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1.2.3. Di sản văn hóa thuộc khu vực lõi và khu vực đệm khu di sản  

1.2.3.1. Di sản văn hóa vật thể  

* Di tích lịch sử văn hóa thuộc vùng lõi khu di sản Thành Nhà Hồ 

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. Di tích lịch sử văn hóa La thành Thành Nhà Hồ là vòng thành 

ngoài bảo vệ toàn bộ các kiến trúc và cư dân trong kinh thành. La thành dài 

khoảng 10km, được xây dựng dựa theo địa hình tự nhiên của núi sông. Di 

tích lịch sử văn hóa Đàn tế Nam Giao Tây Đô được Hồ Hán Thương cho 

xây dựng vào tháng 8 năm 1402 trên núi Đún (Đốn Sơn). Lễ tế Giao đầu 

tiên của triều Hồ được tổ chức cùng năm.  

* Di tích lịch sử văn hóa thuộc vùng đệm khu di sản Thành Nhà Hồ 

Chùa Giáng; Chùa Linh Giang; Chùa Nhân Lộ; Chùa Bèo (xã Vĩnh 

Long); Chùa Du Anh; Chùa Xuân Áng (xã Vĩnh Long). Đền Trần Khát 

Chân; Đền Tam Tổng; Đền Hà Lương; Đền Phạm Đốc; Đền Cao Sơn. Đình 

Đông Môn; Đình Yên Tôn Thượng; Đình Tây Giai; Đình Phù Lưu. Nhà cổ làng 

Tây Giai. Làng cổ Xuân Giai; Làng cổ Tây Giai; Làng cổ Đông Môn; Làng 

Trác. Ngoài 04 ngôi làng cổ tiêu biểu như nêu trên, khu vực đệm di sản còn 

09 làng cổ thuộc các xã của huyện Vĩnh Lộc.  

* Danh lam thắng cảnh thuộc vùng đệm khu di sản Thành Nhà Hồ 

- Núi Xuân Đài; Núi Cẩm Viên; Núi Đốn Sơn (tên gọi khác là núi 

Đún); Núi Thổ Tượng (tên gọi khác là núi Voi); Núi An Tôn; Núi Eo 

Lê. Động Hồ Công; Động Eo Lê.Hang Nàng. Sông Mã; Sông Bưởi. 

1.2.3.2. Di sản văn hóa phi vật thể thuộc khu di sản Thành Nhà Hồ  

* Các lễ hội tại khu di sản Thành Nhà Hồ: Lễ hội Kỳ Phúc làng Hà 

Lương; Lễ hội đền thờ Trần Khát Chân và lễ hội đền Tam Tổng; Lễ hội Kỳ 

Phúc xã Vĩnh Quang; Lễ hội chùa Thông.  

* Trò diễn: Trò chèo cạn và tục bơi trải ở Tam Tổng; Múa hát chèo 

chải ở làng Cẩm Hoàng, xã Vĩnh Quang. 
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* Diễn xướng dân gian: Hát tuồng cổ ở Bèo thôn, xã Vĩnh Long; Hát 

ca công (ca trù) làng Xuân Giai. 

* Văn hóa  Ẩm thực: Dưa cải làng Don thuộc xã Vĩnh Yên, từng là 

đặc sản tiến vua thời xưa; Sâm Báo, đặc sản của núi Báo xã Vĩnh Hùng 

được các vua chúa phong kiến đặt cho cái danh “Đại Việt đệ nhất danh 

sâm”; cá chép sông Bưởi; cá Lăng sông Mã...  

* Trang phục truyền thống. 

1.2.4. Đặc trưng và giá trị của khu di sản Thành Nhà Hồ 

1.2.4.1. Đặc trưng của khu di sản Thành Nhà Hồ 

Công trình có giá trị nổi bật toàn cầu với kiến trúc kiểu kinh thành 

phương 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. Công trình thể 

hiện sự sáng tạo trong việc lựa chọn cảnh quan môi trường và quy hoạch 

kinh thành và sự sáng tạo đột phá trong kỹ thuật xây dựng, đặc biệt là trình 

độ khai thác vận chuyển và xây lắp đá lớn.  

1.2.4.2. Giá trị của khu di sản Thành Nhà Hồ 

Khu di sản Thành Nhà có giá trị nổi bật toàn cầu của một khu di sản 

thế giới, thể hiện ở: 

* Tính toàn vẹn của di sản Thành Nhà Hồ 

* Tính xác thực của di sản Thành Nhà Hồ  

1.2.4.3. Giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản Thành Nhà Hồ 

Thành Nhà Hồ biểu hiện sự giao lưu quan trọng các giá trị ảnh hưởng 

nho giáo Trung Hoa đối với một biểu hiện vương quyền tập trung ở thời kỳ 

cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15.(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  (Tiêu chí (iv)) [117]. 
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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 
 

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 

 Ngay sau khi khu di sản được UNESCO công nhận di sản thế giới, 

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 tướng Chính phủ phê duyệt làm 

cơ sở cho công tác quản lý khu di sản trong thời gian tiếp theo.  

* Thực hiện cam kết chiến lược bảo tồn và quản lý di sản 

Sau khi có những khuyến nghị từ cơ quan tư 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 lược 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 

* Xây dựng các dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản 

 Để thực hiện cam kết về chiến lược 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.  

2.1.1.2. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác 

quản lý khu di sản  

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, 
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tỉnh Thanh Hóa [125]. 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].  

2.1.1.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di tích 

Hằng năm, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đều tổ chức các 

lớp tập huấn qua đó phổ biến, tuyên truyền, hướng 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 tượng 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… 

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 

Có thể thấy hoạt động khai quật khảo cổ học tại khu di sản đã được 

quan tâm triển khai thường xuyên trong nhiều năm, bước đầu đã có được 

kết quả tại những điểm khai quật. Tuy nhiên so với khối lượng khai quật 

được duyệt trong dự án khai quật, khảo cổ học tổng thể tại khu di sản thì 

diện tích và quy mô đã khai quật mới chỉ là một con số rất nhỏ so với yêu 

cầu khai quật tổng thể.  

* Hoạt động tu bổ, tôn tạo tại khu di sản 

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

nhiều dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích đã được thực hiện. Dự án tu sửa cấp 

thiết đàn tế Nam Giao Thành Nhà Hồ được thực hiện năm 2012. Theo đó, 

dự án được thực hiện với tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng ngân sách tỉnh 

Thanh Hóa cấp. Dự án được thực hiện đã tu sửa, bảo tồn các vòng tường, 

các cấp nền của đàn tế Nam Giao, khôi phục Giếng vua, Viên Đàn, trục 

đường Thần Đạo, xây dựng nhà đón tiếp...  

* 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 lượng hiện vật, cổ vật được phát hiện và sưu 
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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 được triển khai thực hiện theo đúng 

các quy định của Nhà nước.  

* Hoạt động khai thác và phát huy giá trị khu di sản 

Nhằm tạo nguồn thu để tái đầu tư 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 

khu di sản từ năm 2009, giá vé tham quan giai đoạn từ 2009 đến 2016 là 

10.000đ/vé đối với người lớn và 5000đ/vé đối với trẻ em. Năm 2017 theo 

quy định mới nhất của UBND tỉnh Thanh Hóa, giá vé tham quan được nâng 

lên mức 40.000đ/vé đối với người lớn và 20.000đ/vé đối với trẻ em 

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]; 

Hội thảo khoa học Giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới 

Thành Nhà Hồ [93]; 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... 

* 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 được xuất bản tiêu biểu như: 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]…  

2.1.1.6. Huy động, quản lý các nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị khu 

di sản 

* Nguồn ngân sách nhà nước cấp 

Sau khi khu di sản được công nhận di sản văn hóa thế giới và phục vụ 

cho lễ đón bằng công nhận di sản thế giới Thành Nhà Hồ, UBND tỉnh 

Thanh Hóa đã đầu tư 11 dự án với tổng số kinh phí trên 26 tỷ đồng cho các 
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công trình: Khai quật khảo cổ học, tu sửa cấp thiết và bảo tồn các hạng mục 

di tích thuộc khu di sản, truyền thông tuyên truyền giá trị khu di sản.  

* 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 lương cho bộ phận hợp đồng thời vụ của đơn vị này. Nhìn chung nguồn 

kinh phí thu được từ hoạt động thu phí tham quan không lớn (từ 500 triệu 

đến 1,5 tỷ đồng/năm). 

* Nguồn lực từ cộng đồng 

Nguồn lực này được thực hiện thông qua những đóng góp trực tiếp của 

cộng đồng cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản. 

2.1.1.7. Phối hợp, hợp tác về bảo vệ và phát huy giá trị khu di sản 

Ở trong nước, 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 nước để 

thực hiện các chương 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 như Viện Khảo cổ học Việt 

Nam, Cục Di sản văn hóa, Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia…. 

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... 

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 

* Đội ngũ cán bộ của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ 
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* 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 công chức văn hóa 08 xã, 01 thị trấn thuộc khu vực 

đệm di sản Thành Nhà Hồ.  

2.1.2.2. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác 

quản lý khu di sản 

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 

* 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 

* Phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với Ủy ban 

nhân dân huyện Vĩnh Lộc 

* 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 

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 đơn vị quản lý khu di sản này là 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 bước đầu đã nâng cao vai trò, nhận thức của 

cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản.  

2.2.1.2. Cộng đồng trong khai thác và phát huy giá trị khu di sản 

Để gắn kết cộng đồng với di sản cũng như huy động sự tham gia tự 

nguyện, tích cực của cộng đồng vào lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị khu 
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di sản, các ban quản lý tại các di tích thuộc vùng đệm di sản được thành lập 

với sự tham gia tích cực mà các thành viên trong các Ban quản lý do cộng 

đồng tín nhiệm tham gia.  

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 được bảo vệ bằng những chính sách của 

Nhà nước cũng như các công ước quốc tế. Việc áp dụng các chính sách để bảo 

vệ các giá trị văn hóa khu di sản sẽ đòi hỏi phải nghiêm cấm nhiều hoạt động 

và nhiều hoạt động khác cần được 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 hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động và đời 

sống của cộng đồng dân cư khu di sản. Việc này đòi hỏi sự phối hợp của cộng 

đồng với nhà nước để thực hiện được mục tiêu này. 

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 

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 

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 

2.3.2.2. Hạn chế trong thực hiện vai trò quản lý khu di sản Thành Nhà 

Hồ của cộng đồng 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế của nhà nước và cộng đồng 

trong hoạt động quản lý khu di sản  

* Về mặt khách quan:  

* Về mặt chủ quan quan: 
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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  

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 ương, chính quyền 

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành những văn bản dưới luật mang tính 

đặc thù phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và đã áp dụng vào 

thực tế một cách hiệu quả. 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 hướng dẫn viên…. 

3.1.2. Quản lý Quần thể di tích cố đô Huế 

Để quản lý  quần thể di tích cố đô Huế, sau khi di sản được 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. Xác định tính đặc thù của các di tích trong quần thể di sản cố 

đô Huế được xây dựng  với lối kiến trúc gỗ và vật liệu truyền thống rất dễ 

bị hư hại bởi thời tiết và khí hậu của miền Nam trung bộ, Huế coi trọng 

hàng đầu công tác bảo tồn di tích…Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế là 

đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Với một đơn vị quản lý 

một khu di sản thế giới được phân cấp hợp lý, trang bị chức năng, thẩm 

quyền đầy đủ sẽ tạo được nhiều lợi thế trong công tác quản lý.  

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 

3.1.3.2. Bảo tồn di sản gắn với bảo tồn không gian cảnh quan di sản 
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3.1.3.3. Ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với điều kiện 

thực tế tại di sản 

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  

3.1.3.5. Xây dựng bộ máy quản lý đủ chức năng, thẩm quyền  quản lý di sản 

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  

3.2.2. Mục tiêu quản lý  

3.2.3. Những căn cứ để đưa ra giải pháp 

Quyết định số 1316/QĐ-TTg, ngày 12/8/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ; Cam kết số 3584/UBND-VX, ngày 13/6/2011; Quyết định số 

4220/QĐ-UBND, ngày 29/11/2013; Quyết định số 1967/QĐ-UBND, ngày 

08/6/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa…  

3.3. Một số giải 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 

3.3.2. Tập trung đầu tư thực hiện khai quật, khảo cổ học tổng thể tại 

khu di sản 

3.3.3. Đầu tư thực hiện các dự án trong quy hoạch tổng thể được 

phê duyệt theo phân kỳ đầu tư 

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 

3.3.4.1. Tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch tại khu 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  

3.3.4.3. Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm 

thu hút du lịch tại khu di sản 
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3.3.4.4. Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du 

lịch tại khu di sản 

3.3.5. Giải pháp nâng cấp, kiện toàn bộ máy quản lý khu di sản 

3.3.6. Tăng cường vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý di sản 

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 

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 

 

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 như 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 tư 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 trưng cũng như 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 được 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.  

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.  

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 xướng dân gian, trò chơi, trò diễn dân gian, văn 
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hóa ẩm thực, trang phục…tất cả đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc 

mầu 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 nước nói chung. Sau khi khu di sản Thành Nhà Hồ được 

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 ước và khuyến nghị của UNESCO. Các nghiên cứu về 

quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ đi trước chưa đặt vấn đề quản lý khu di 

sản Thành Nhà Hồ trên cơ sở tác động của các công ước, khuyến nghị của 

UNESCO và cam kết của UBND tỉnh Thanh Hóa, chưa 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, 

chưa đặt khu di sản Thành Nhà Hồ trong mối quan hệ với sự phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương, trong quản lý chưa đặt vấn đề về vai trò của các 

cấp trong hoạt động quản lý tại khu di sản cũng như vai trò của cộng đồng 

trong hoạt động này... Khu di sản Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận 

là di sản văn hóa thế giới sẽ là một thương 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 phương. 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 được những nội dung nêu trên bằng những biện luận cụ 

thể sẽ là định hướng để đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng 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 được 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 bước đầu thể hiện được vai trò 

của các cấp và của cộng đồng trong hoạt động quản lý tại khu di sản ở khu 

vực lõi cũng như khu vực đệm di sản.  
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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 được UNESCO công nhận là 

DSVHTG, trong đó luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề quan trọng, 

cấp thiết mang tính chiến lược của công tác quản lý khu di sản này trước 

mắt cũng như lâu dài. Qua đó, luận án đưa ra những nhận định bước đầu về 

công tác quản lý khu di sản này trong thời gian qua, trong đóp 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.  

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 thương 

hiệu du lịch nổi tiếng không chỉ của tỉnh mà của cả nước và khu vực. Thực 

tế cũng cho thấy trong những năm vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã có những 

quan tâm đầu tư bước đầu cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di 

sản, điều này được thể hiện ở việc ban hành các cơ chế, chính sách, đầu tư 

nguồn lực và con người, triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể, thực hiện 

các cam kết chiến lược 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 thương hiệu khu di sản trở thành một sản phẩm đặc thù thu hút 

du khách trong nước 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 trước có những điểm tương đồng nhất định và đã thu được 

những thành công, tác giả luận án đã đưa 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. 

7. Nội dung nghiên cứu của luận án “Quản lý khu di sản Thành Nhà 

Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa” được thực hiện theo nội dung quy 

định của Luật di sản văn hóa và Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên 

nhiên thế giới năm 1972 của UNESCO. Những thành tựu, hạn chế của công 
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tác quản lý khu di sản được thể hiện trong nội dung luận án đã góp phần 

thực hiện hóa chủ trương của Đảng theo tinh thần mà các Nghị quyết của 

Đảng đã đề ra.  

8. Thông qua các kết quả nghiên cứu, tác giả luận án nhận thức được 

những vấn đề liên quan đến một khu DSVHTG không chỉ giới hạn trong 

vùng lõi di sản mà còn trải dài trên một diện tích rộng lớn của vùng đệm. 

Các yếu tố cấu thành khu di sản không chỉ dừng lại ở vấn đề quản lý nói 

chung mà thực tiễn diễn ra vô cùng phong phú, chứa đựng thực tại cuộc 

sống hằng ngày đang diễn ra cùng những vấn đề khoa học cần được nhận 

diện và đặt ra để tiếp tục nghiên cứu. Trong những vấn đề có thể tiếp cận, 

chúng tôi nhận thấy một số nghiên cứu khả thi có thể tiếp tục triển khai, 

chẳng hạn: Nghiên cứu tiếp cận cộng đồng là trung tâm trong công tác quản 

lý khu di sản Thành Nhà Hồ; vấn đề quyền con người trong bảo tồn và phát 

huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ; gìn giữ những yếu tố cổ đặc trưng 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 DSVH 

phi vật thể của các làng cổ thuộc khu di sản Thành Nhà Hồ… 

 

 



 

 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 

1. Nguyễn Bá Linh (2016), “Vấn đề quản lý cộng đồng khu di sản Thành 

Nhà Hồ”, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật (390), tháng 12/2016, tr 25-28. 

2. Nguyễn Bá Linh (2018), “Phát huy giá trị di sản Thành Nhà Hồ từ khai 

thác khu vực phía Đông và làng cổ Đông Môn”, Tạp chí Văn hoá 

nghệ thuật (408), tháng 6/2018, tr 28 - 31. 

 


