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TRÍCH YẾU LUẬN ÁN 
 

I. TÓM TẮT LUẬN ÁN 

- Tên tác giả: Nguyễn Xuân Hồng 

- Tên luận án: “Quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt ở 

Bắc Bộ” 

- Ngành khoa học của luận án: Quản lý Văn hóa 

- Mã số: 9319042 

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội  

II. NỘI DUNG TRÍCH YẾU LUẬN ÁN 

 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

+ Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di 

tích kiến trúc chùa Việt (cụ thể là việc quản lý quá trình thực hiện các dự án tu bổ, tôn 

tạo di tích kiến trúc chùa Việt); Tìm hiểu những vấn đề bất cập trong việc thực thi hoạt 

động tu bổ, tôn tạo di tích từ góc độ quản lý, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt ở Bắc Bộ 

trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.  

+ Đối tượng nghiên cứu: Việc quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc 

Phật giáo nói chung và di tích kiến trúc chùa Việt ở Bắc Bộ nói riêng.  

 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng 

Luận án lựa chọn tiếp cận vấn đề nghiên cứu “Quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo 

di tích kiến trúc chùa Việt ở Bắc Bộ”, theo lý thuyết hệ thống và lý thuyết theo quá 

trình, để quan sát, xem xét hoạt động quản lý tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt nói riêng 

hay hoạt động tu bổ di tích nói chung. Từ đó NCS đã sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu cụ thể sau:  

Phương pháp điền dã: Phương pháp điền dã trên địa bàn nghiên cứu được tác giả 

thực hiện khảo sát các ngôi chùa ở khu vực văn hóa Bắc Bộ, từ Thanh Hóa trở ra, đã và 

đang tu bổ, tôn tạo những năm gần đây, từ đó giúp cho đề tài của luận án có tài liệu 

minh chứng đa dạng và chân thực hơn. Các trường hợp nghiên cứu điển hình, quá trình 

điền dã sẽ có đối chiếu, bổ sung thông tin cần thiết từ các dự án tu bổ, tôn tạo các ngôi 

chùa khác trong vùng nghiên cứu để chứng minh cho các kết luận đưa ra.  

Quá trình khảo sát thực tế, tác giả tiến hành trực tiếp phỏng vấn sâu: Một số nhà 

quản lý, lãnh đạo chính quyền địa phương; Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan; đặc 

biệt các Sư trụ trì tại các chùa; Người dân địa phương; Các chuyên gia kỹ thuật, các nhà 

chuyên môn, các nhà nghiên cứu chuyên ngành… có liên quan tới đối tượng nghiên cứu 

của luận án.  

Phương pháp nghiên cứu qua mô hình: Ngoài các phương pháp công cụ trực tiếp, 

tiếp cận với đối tượng như phương pháp điền dã, phương pháp phỏng vấn sâu; Tác giả 

còn sử dụng phương pháp mô hình hóa các quá trình trong quản lý. Để quan sát, nhận 

diện, so sánh mô hình quản lý di tích, quản lý các dự án đầu tư trong hoạt động tu bổ, 

tôn tạo di tích chùa Việt ở Bắc Bộ.  



Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp: Phương pháp so sánh, phân tích, tổng 

hợp nhằm so sánh, phân tích về ưu nhược điểm, theo nội dung quản lý hoạt động tu bổ, 

tôn tạo di tích chùa Việt. Đặc điểm chung và riêng ở các cấp quản lý theo từng di tích từ 

các di tích quốc gia đặc biệt đến di tích trong danh mục chưa xếp hạng.   

Phương pháp tiếp cận đa ngành, liên ngành: Quản lý văn hóa; Xã hội học; Bảo 

tồn, Bảo tàng học; Tôn giáo học; Lịch sử; Khảo cổ; Kiến trúc; Mỹ thuật... 

 3. Các kết quả chính của luận án 

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp thêm trường hợp lý luận cho chuyên 

ngành quản lý văn hóa và cụ thể là quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc 

chùa Việt, đang khá thiếu vắng hiện nay.  

Luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, 

từ việc nghiên cứu và phân tích những khái niệm liên quan đến đề tài, xây dựng hệ thống 

khung phân tích theo lý thuyết nghiên cứu. Làm rõ những yếu tố cấu trúc trong nội dung 

quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt, như những đặc trưng cơ bản 

của từng yếu tố cấu thành làm nên chỉnh thể thống nhất qua việc vận dụng lý thuyết hệ 

thống. Những nội dung trong nội hàm khung phân tích về quản lý hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích kiến trúc chùa Việt ở Bắc Bộ là những đóng góp của luận án. 

Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, tra cứu trong các trường có 

chuyên ngành đào tạo về quản lý di sản nói chung và quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di 

tích nói riêng. 

Luận án là một công trình nghiên cứu tương đối toàn diện và có hệ thống, về thực 

tiễn trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt ở Bắc Bộ. 

Luận án làm rõ thực trạng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc thông 

qua hệ thống bộ máy các cấp trong hệ thống quản lý tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt ở 

Bắc Bộ.  

Từ nghiên cứu thực trạng luận án đã phân tích những ưu điểm, hạn chế của hoạt 

động quản lý ở lĩnh vực chuyên ngành tu bổ, tôn tạo di tích. Những phân tích luận giải 

trong luận án có thể là những tài liệu tham khảo đối với các cơ quan, đơn vị trong tổng 

thể hệ thống quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích hiện nay.  

Các nhóm giải pháp nêu ra của luận án trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, có thể 

nghiên cứu vận dụng vào quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo các di tích kiến trúc nói chung 

và di tích kiến trúc chùa Việt ở Bắc Bộ nói riêng. 

Kết luận: Nghiên cứu thực tiễn quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích còn những 

vướng mắc về thể chế, cơ chế quản lý, chưa thật sự đồng bộ. Các văn bản quản lý, thậm 

chí có những văn bản quy phạm pháp luật, đôi chỗ còn chưa có tính thống nhất cao, làm 

cho các đơn vị quản lý trực tiếp liên quan tới tu bổ, tôn tạo di tích lúng túng trong quá 

trình thực hiện dự án đầu tư. Chính vì vậy, việc nghiên cứu quản lý hoạt động tu bổ, tôn 

tạo các di tích kiến trúc chùa Việt càng trở nên cần thiết hơn. 

 

Người hướng dẫn 
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