
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI 

******** 

 

 

 

 
NGUYỄN XUÂN HỒNG 

 

 
 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TU BỔ, TÔN TẠO  

DI TÍCH KIẾN TRÚC CHÙA VIỆT Ở BẮC BỘ 

 
 

 

 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA 

 

 

        

 
     
 

HÀ NỘI,  2020 



 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI 

******** 

 

 
NGUYỄN XUÂN HỒNG 

 

 
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TU BỔ, TÔN TẠO  

DI TÍCH KIẾN TRÚC CHÙA VIỆT Ở BẮC BỘ 

 
 

 

Chuyên ngành: Quản lý văn hóa  

Mã số: 9319042 
 

 
 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA 

 

 

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng 
 

         

 
     
 

HÀ NỘI,  2020 



 

LỜI CAM ĐOAN 

Tác giả cam đoan bản luận án “Quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến 

trúc chùa Việt ở Bắc Bộ” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc của 

bản thân trên cơ sở khảo sát từ thực tiễn và tổng hợp các nguồn tƣ liệu. Các tƣ liệu 

trích dẫn, những ý kiến nhận định khoa học tiếp nhận của ngƣời khác đều đƣợc ghi 

chú xuất xứ đầy đủ rõ ràng. Tác giả xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung 

thực, chuẩn xác của nội dung luận án. Luận án chƣa đƣợc công bố và in ấn./. 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

Tác giả luận án 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hồng 

 

 

 

 

  



 1 

MỤC LỤC 
 

LỜI CAM ĐOAN 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................... 2 

DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ ............................................................................ 3 

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 4 

Chƣơng 1  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ 

KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TU BỔ, TÔN TẠO DI TÍCH CHÙA VIỆT .... 13 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ....................................................................... 13 

1.2. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc.................. 22 

1.3. Tình hình tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt ở bắc Bộ .......................... 38 

Tiểu kết .................................................................................................................... 50 

Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TU BỔ, TÔN TẠO DI 

TÍCH KIẾN TRÖC CHÙA VIỆT HIỆN NAY ....................................................... 53 

2.1. Các chủ thể trong hệ thống quản lý và cơ chế phối hợp .................................. 53 

2.2. Thực trạng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt từ các 

chủ thể trong hệ thống ............................................................................................. 67 

2.3. Đánh giá chung ................................................................................................. 94 

Tiểu kết .................................................................................................................. 102 

Chƣơng 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

HOẠT ĐỘNG TU BỔ, TÔN TẠO DI TÍCH KIẾN TRÖC CHÙA VIỆT ......... 104 

3.1. Những căn cứ đề xuất giải pháp ..................................................................... 104 

3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích ............ 118 

3.3. Khuyến nghị ................................................................................................... 143 

Tiểu kết .................................................................................................................. 146 

KẾT LUẬN ............................................................................................................... 148 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN 

QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .................................................................... 151 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 152 

PHỤ LỤC .................................................................................................................. 164 
 

 
  



 2 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông nam Á 

BQLDA Ban quản lý dự án 

BQLDT Ban quản lý di tích 

CCHC Cải cách hành chính 

CĐT Chủ đầu tƣ 

CNH  Công nghiệp hóa  

CNXH Chủ nghĩa xã hội 

CTMTQG Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia  

CTMTPT  Chƣơng trình mục tiêu Phát triển  

CSC Chính sách công 

DAĐT Dự án đầu tƣ 

ĐT  Đầu tƣ 

ĐTC Đầu tƣ công 

GS.TS Giáo sƣ Tiến sỹ 

GHPGVN Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

HCC Hành chính công 

HĐH Hiện đại hóa 

ICOMOS Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế 

KTS Kiến trúc sƣ 

KTTT Kinh tế thị trƣờng 

LDSVH Luật Di sản văn hóa 2001 (sửa đổi, bổ sung 2009) 

NCS Nghiên cứu sinh 

NSNN Ngân sách nhà nƣớc 

Nxb Nhà xuất bản 

PGS.TS Phó giáo sƣ Tiến sỹ 

QLDA Quản lý dự án 

QLDT Quản lý di tích 

QLNN Quản lý nhà nƣớc 

TLPV Tài liệu phỏng vấn 

UBND Uỷ ban Nhân dân 

UNESCO Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá  

VH, TT&DL Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

 



 3 

DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ 

    STT Nội dung bảng biểu sơ đồ Trang 

Sơ đồ 1.1. Mô hình quản lý theo quá trình .................................................................... 8 

Sơ đồ 1.2. Vận dụng lý thuyết theo quá trình trong quản lý hoạt động tu bổ ............. 30 

Sơ đồ 2.1: Các chủ thể trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo Di tích kiến trúc Chùa .... 55 

Sơ đồ 2.2: Hệ thống tổ chức quản lý hoạt động tu bổ di tích chùa Việt ..................... 57 

Sơ đồ 2.3. Mô hình tổ chức bộ máy của Cục di sản văn hóa, Bộ VH,TT&DL về quản 

lý di tích ....................................................................................................................... 59 

Sơ đồ 2.4: Cơ chế phối hợp giữa chủ thể trong hệ thống quản lý ............................... 61 

Sơ đồ 2.5. Cơ chế phối hợp quản lý của các bên liên quan ......................................... 64 

Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích .......................... 119 

Sơ đồ 3.2. Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích .......................... 121 

Sơ đồ 3.3. Mô hình quản lý dự án tích hợp các di tích thuộc thẩm quyền ................ 145 

 

  



 4 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

1.1. Di tích kiến trúc chùa Việt ở Bắc Bộ nói riêng và chùa Việt trên phạm vi 

cả nƣớc nói chung là loại hình di tích kiến trúc tôn giáo, tín ngƣỡng có ảnh hƣởng 

khá sâu đậm trong đời sống văn hóa tinh thần của tộc ngƣời chủ thể (ngƣời Kinh). 

Với tinh thần tạo dựng và sáng tạo truyền thống trong suốt quá trình tồn tại, phát triển 

của Đạo Phật, nhiều ngôi chùa đã đƣợc xây dựng để thờ Phật, để làm nơi tu hành cho 

các tăng ni, là nơi thực hành nghi thức, nghi lễ của cộng đồng. Theo thống kê trên 

phạm vi cả nƣớc hiện nay có 18.466 cơ sở thờ tự Phật giáo, chiếm đa số với 15.846 

cơ sở Bắc tông [55, tr.20], trong đó rất nhiều những ngôi chùa đã đƣợc nhà nƣớc xếp 

hạng là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt. Riêng số chùa đã đƣợc xếp hạng là 

di tích quốc gia tính đến hết năm 2018 ở Bắc Bộ (từ Thanh Hóa trở ra) đã lên tới 699 

ngôi chùa, trong số đó có 21 chùa đã đƣợc xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt [Phụ 

lục 3; 4 tr.168-170]. Cho tới nay, nhiều ngôi chùa đã trở thành di sản văn hóa của dân 

tộc đƣợc biểu hiện trên cả hai phƣơng diện, di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn 

hóa vật thể có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ. Thông qua nghiên cứu giá 

trị ngôi chùa, sự hiện diện của loại hình di tích kiến trúc này, có thể nhận thấy cùng 

với ảnh hƣởng của ngôi chùa là sự mở mang phát triển nhiều mặt trong đời sống xã 

hội của tộc ngƣời chủ thể. Vì thế, ngôi chùa Việt luôn gắn với quá trình hình thành và 

phát triển của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.  

1.2. Quá trình tồn tại của ngôi chùa Việt từ ngàn xƣa cho đến hôm nay, luôn 

chịu sự tác động từ nhiều yếu tố tự nhiên và xã hội, những nguyên nhân chủ quan và 

khách quan. Chính vì vậy, tình trạng chung của các ngôi chùa đã bị xuống cấp ở 

nhiều mức độ khác nhau. Có những ngôi chùa cổ chỉ còn đƣợc nhắc tới trong sử sách, 

trong các biên chép của các nhà nghiên cứu nhƣ: chùa Báo Ân, ở Hà Nội; chùa Đại 

Vân, Vận Tuế ở Hoa Lƣ và nhiều những ngôi chùa cổ khác. Có những ngôi chùa bị 

xuống cấp trầm trọng và bị hƣ hại nhiều cần phải có những đợt trùng tu lớn, đặc biệt 

các ngôi chùa từng đƣợc tu sửa lớn vào đầu thế kỷ XVII nhƣ: chùa Mía, chùa Bút 

Tháp, chùa Keo Thái Bình, chùa Trăm gian. Những đợt trùng tu nhƣ vậy đã để lại cho 

tới nay những ngôi chùa có nhiều gian, đƣợc gọi là dạng chùa trăm gian rất đặc trƣng 

ở Bắc Bộ. Có thể nhận thấy qua các nguồn tƣ liệu biên chép, tài liệu văn bia…, về 

việc cộng đồng chủ thể luôn có ý thức không chỉ trong hoạt động sáng tạo ngôi chùa 
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Việt, mà cộng đồng đó luôn quan tâm tới việc bảo vệ, bảo quản, tu bổ, tôn tạo ngôi 

chùa Việt. Nhằm gìn giữ, bảo quản cho kiến trúc các ngôi chùa này tồn tại bền vững 

trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, đáp ứng đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng. 

1.3. Trong nhiều năm qua với chủ trƣơng, định hƣớng bảo tồn di sản văn hóa, 

đảng và nhà nƣớc ta đã ban hành nhiều văn bản pháp lý về việc bảo vệ di tích, di sản 

văn hóa. Từ các văn bản Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định, Thông tƣ, Chỉ 

thị…có nội dung chỉ đạo hƣớng dẫn việc bảo tồn di sản văn hóa theo tinh thần cơ bản 

là gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tôn trọng những yếu tố có tính truyền thống không 

thể tái tạo giá trị vật thể, hƣớng tới mục tiêu làm phong phú, đa dạng các loại hình di 

tích, di sản văn hóa dân tộc. Để đạt đƣợc mục tiêu đó, trong những năm qua riêng đối 

với kiến trúc chùa Việt, đã có nhiều dự án tu bổ, tôn tạo đƣợc thực hiện, với các di 

tích ở nhiều cấp quản lý khác nhau. Đã có nhiều các dự án tu bổ, tôn tạo thành công 

nhƣ chùa Bút Tháp, Bắc Ninh; chùa Keo, Thái Bình; chùa Đậu, Hà Nội…, tác động 

của dự án đã có những biểu hiện rất tích cực đến sự bảo vệ bền vững, lâu dài của di 

tích. Những cấu kiện cũ, bị hƣ hại đã đƣợc thay thế bằng những cấu kiện mới, chắc 

chắn và bền vững hơn, giảm thiểu tối đa nguy cơ bị đổ nát, của kiến trúc Phật giáo.  

 Thời điểm hiện nay, đƣợc sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý 

của Nhà nƣớc cùng trách nhiệm của cộng đồng chủ thể. Nhiều chƣơng trình, dự án tu 

bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt đã và đang đƣợc thực hiện, “Có thể nói, từ khi 

đất nước ta thực hiện đổi mới, mở cửa, hội nhập, kinh tế phát triển, di sản văn hóa 

được Nhà nước và nhân dân quan tâm bảo vệ, đầu tư, phục hồi. Nhiều di sản văn hóa 

vật thể và phi vật thể được tôn vinh là di sản văn hóa cấp quốc gia và di sản thế giới, 

trở thành các địa chỉ nổi tiếng thu hút đông đảo du khách tham quan, hành hương và 

thưởng thức” [76, tr.30].  

1.4. Bên cạnh những yếu tố tích cực của hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến 

trúc chùa Việt, cũng còn tồn tại những bất cập, hạn chế, sai sót đáng tiếc xảy ra. Nhƣ 

việc “làm mới” di tích, sai lệch nguyên tắc có tính khoa học trong hoạt động tu bổ, tự 

ý phá dỡ chùa cũ để xây chùa mới. “Dễ thấy nhiều công trình được xây mới. Lấy 

thắng cảnh Yên Tử làm ví dụ, hầu hết các ngôi chùa cổ đơn sơ đều được xây lại to 

lớn” [74, tr.19]. Nhiều dự án đầu tƣ từ các nguồn vốn ngoài ngân sách, đặc biệt các 

dự án đối với các ngôi chùa chƣa đƣợc xếp hạng, còn chƣa có sự quan tâm đúng mức 

của các cơ quan quản lý. Thậm chí có các dự án đƣợc thực hiện bằng nguồn vốn ngân 
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sách của nhà nƣớc cấp, nhƣng quá trình thực hiện còn có nhiều điểm sai lệch, không 

thống nhất về kiến trúc truyền thống dẫn đến những tổn hại cho di sản kiến trúc chùa 

Việt. Mặt khác trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích còn có những biểu hiện 

vƣớng mắc về thể chế, cơ chế quản lý, chƣa thật sự đồng bộ trong hệ thống và các 

bên liên quan tới hoạt động. Các văn bản quản lý, thậm chí có những văn bản quy 

phạm pháp luật, đôi chỗ còn chƣa 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 tƣ. 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.  

1.5. Đã có nhiều nghiên cứu về kiến trúc ngôi chùa Việt, tình hình bảo quản, tu 

bổ, tôn tạo kiến trúc chùa Việt, nhƣng cho đến nay chƣa có một công trình nghiên 

cứu hệ thống chuyên sâu về quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa 

Việt. Đó là lý do mà Nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý hoạt động 

tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc Chùa Việt ở Bắc Bộ” để thực hiện trong khuôn khổ 

một luận án Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý Văn hoá.  

2. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. 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.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tập hợp phân tích các công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài 

nƣớc liên quan đến đề tài luận án để kế thừa, tiếp thu giải quyết mục tiêu nhiệm vụ 

nghiên cứu của đề tài. 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, cụ thể 

hơn là nghiên cứu quản lý các dự án tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt.  

- Xây dựng khung cấu trúc phân tích áp dụng vào nghiên cứu thực trạng quản 

lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. 

- Khái quát về tình hình tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt trong lịch sử 

và hiện nay. 
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- Khảo sát phân tích thực trạng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc 

chùa Việt, tìm ra những ƣu điểm, hạn chế và nguyên nhân.  

- Đề xuất các giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tu bổ, 

tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt ở Bắc Bộ, hƣớng đến mục tiêu chung trong giai 

đoạn hiện nay và trong thời gian tới.    

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. 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.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu việc quản lý hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích kiến trúc chùa Việt, ở khu vực vùng văn hóa Bắc Bộ (từ Thanh Hóa trở ra).  

Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu việc quản lý hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích kiến trúc chùa Việt, từ năm 2001 đến nay (Khi Luật di sản văn hóa số 

28/2001/QH10 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ 

họp thứ 9 thông qua 29/6/2001). 

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

4.1. Cơ sở lý thuyết 

Để giải quyết mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài “quản lý hoạt động 

tu bổ tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt”, tác giả luận án lựa chọn lý thuyết áp dụng 

cho nội dung nghiên cứu cụ thể nhƣ: 

1. Thuyết hệ thống: thuyết hệ thống ra đời từ năm 1940, do nhà sinh vật học 

ngƣời Áo là Ludwig Von Bertalffy phát hiện, để phản đối chủ nghĩa đơn giản hoá 

và việc cô lập hoá các đối tƣợng của khoa học, ông đƣa ra quan điểm cho rằng tất cả 

cơ quan đều là các hệ thống, bao gồm những hệ thống nhỏ hơn và là phần tử của các 

hệ thống lớn hơn. Hệ thống là tổng hoà các thành tố, các thành phần, các bộ phận và 

các mối quan hệ giữa chúng với nhau theo một kiểu nào đó thành 1 cơ cấu toàn vẹn 

hoàn chỉnh. 

Thuyết hệ thống sau đó đã đƣợc T. Parsons (thập kỷ 60 thế kỷ XX) sử dụng 

với khái niệm cơ cấu, nhấn mạnh các yếu tố tạo thành khuôn mẫu định hình hệ thống 

một cách tƣơng đối ổn định. Ông xem xét hệ thống hợp thành theo ba hƣớng cơ bản: 

hƣớng cơ cấu, hƣớng chức năng và hƣớng kiểm soát. Theo T. Parson, thế giới là một 
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hệ thống lớn, mở rộng trong đó có rất nhiều xã hội khác nhau, mỗi xã hội có đặc 

trƣng và giới hạn riêng. Các xã hội tồn tại theo phƣơng thức thích nghi với nhau. 

Trong mỗi xã hội có các hệ thống nhỏ, hoạt động và phối hợp với nhau tạo nên sự cân 

bằng cho hệ thống lớn. Nghĩa là mỗi hệ thống thực hiện một chức năng nhất định trên 

cơ sở phối hợp với các hệ thống khác.  

Hệ thống đƣợc hiểu là một chỉnh thể thống nhất hữu cơ có những công năng 

nhất định do các bộ phận trong hệ thống (còn gọi là các yếu tố hoặc hệ thống con) tác 

động lẫn nhau, nƣơng tựa nhau hợp thành [22, tr.38]. 

Vận dụng nghiên cứu các mô hình tổ chức bộ máy quản lý hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích chùa Việt. Từ mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý di tích chùa Việt ở 

cấp trung ƣơng tới địa phƣơng, phân tích những mặt làm đƣợc cần phát huy, những 

vấn đề hạn chế cần khắc phục trong hệ thống ấy, mục tiêu quản lý hoạt động của hệ 

thống để đạt hiệu quả cao hơn. Hệ thống quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích khi 

xem xét, luôn là hệ thống thống nhất (cần phải quản lý hoạt động khi xuất hiện dự án 

đầu tƣ), do vậy một hệ thống phải thƣờng xuyên đƣợc điều chỉnh cùng sự thay đổi về 

điều kiện bên trong và môi trƣờng bên ngoài, nhằm đạt đƣợc hiệu quả cao nhất hƣớng 

tới mục tiêu, đặc biệt trong bối cảnh xã hội luôn biến động ngày nay.  

2. Quan điểm lý thuyết mô hình quản lý theo quá trình. Từ đầu thế kỷ XX qua 

tƣ tƣởng của Henri Fayol, tƣ tƣởng này thực sự phát triển mạnh từ năm 1960 do công 

của Harold Koontz và các đồng sự. Tƣ tƣởng này cho rằng quản lý là một quá trình 

liên tục của các chức năng quản lý, đó là: hoạch định, tổ chức, nhân sự, lãnh đạo, 

kiểm tra và phản hồi. Ngày nay quan điểm quản lý theo quá trình rất đƣợc chú ý và 

nhiều nhà quản lý quan tâm và áp dụng. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Sơ đồ 1.1. Mô hình quản lý theo quá trình (phỏng theo Koontz) 

 
Tƣ tƣởng này cho rằng quản lý là một quá trình liên tục của các chức năng 

quản lý: hoạch định, tổ chức, nhân sự, lãnh đạo, kiểm tra và phản hồi.  
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Vận dụng nghiên cứu quá trình quản lý các dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích 

kiến trúc chùa Việt, tác giả luận án luận giải những mặt ƣu, hạn chế phát sinh trong 

quá trình đó theo trình tự: 1/Khảo sát phân tích lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

2/Lập, thẩm định và phê duyệt dự án; 3/ Thực thi dự án từ công tác chuẩn bị đầu tƣ 

(trƣớc khi thực hiện đầu tƣ), đến hoạt động thi công, giám sát thi công (trong thực 

hiện đầu tƣ); 4/ Nghiệm thu bàn giao đƣa vào sử dụng, phát huy giá trị di tích phục vụ 

cộng đồng (sau đầu tƣ). Nhƣ vậy chủ thể trong hệ thống quản lý sẽ phải tham gia quản 

lý các quá trình này, cần có các giải pháp phát huy ƣu điểm, khắc phục những hạn chế 

trong quá trình quản lý dự án đầu tƣ. 

4.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài “Quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc Chùa 

Việt ở Bắc Bộ”, tác giả luận án đặt ra các câu hỏi nghiên cứu cụ thể sau: 

1. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc 

chùa Việt đƣợc thiết lập nhƣ thế nào? 

2. Các chủ thể cấu thành trong hệ thống đã thực hiện việc quản lý hoạt động tu 

bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt có những hạn chế, bất cập nhƣ thế nào?  

3. Cần có những giải pháp cụ thể nào để khắc phục và nâng cao hiệu quả quản 

lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt? 

4.3. Giả thuyết nghiên cứu 

Bảo tồn và phát huy các giá trị di tích kiến trúc chùa Việt là bảo tồn di sản văn 

hóa vật thể quí báu không thể tái tạo của dân tộc. Trong lịch sử cũng nhƣ hiện nay tu 

bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt vẫn thƣờng xuyên diễn ra, thực tế đã có những 

mặt ƣu điểm và những mặt hạn chế nhất định, tác động trực tiếp đến các di tích kiến 

trúc. Để phát huy ƣu điểm và tránh những hạn chế đáng tiếc xảy ra đối với các hoạt 

động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt hiện nay, cần thiết lập hệ thống tổ chức bộ máy, 

quy định trách nhiệm cho hệ thống quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo các di tích chùa 

Việt nhƣ thế nào cho hợp lý.  

Các chủ thể trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt 

cũng đã có cách thức tổ chức, biện pháp quản lý và phối hợp quản lý tƣơng đối tốt, 

tuy nhiên còn một số những hạn chế bất cập trong các quá trình quản lý. 
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Trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt hiện nay các chủ thể 

quản lý đã có một số giải pháp quản lý phù hợp, tuy nhiên cần bổ sung, điều chỉnh để 

nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tốt hơn trong thời gian tới. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu  

5.1. Phương pháp luận 

Luận án dựa trên cơ sở lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

và các quan điểm của Đảng và nhà nƣớc ta về văn hóa và quản lý văn hóa. 

5.2. Phương pháp cụ thể 

Phương pháp điền dã: Phƣơng pháp điền dã trên địa bàn nghiên cứu (Tác giả 

thực hiện khảo sát các ngôi chùa là di tích 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 có nhiều 

tài liệu minh chứng chân thực. Điền dã giúp tác giả có cái nhìn tổng quát và hiểu biết 

sâu giá trị văn hóa, kiến trúc Phật giáo ở khu vực nghiên cứu cũng nhƣ thực trạng 

công tác quản lý tu bổ, tôn tạo các di tích. Trên cơ sở đó đề ra các nhóm giải pháp 

quản lý có hiệu quả hơn. Đặc biệt là các trƣờng hợp điển hình: Chùa Keo, Thái Bình; 

Chùa Sùng nghiêm Diên thánh, Thanh Hoá; Chùa Lƣu Bái, Hà Nội; Chùa An Thái, 

Hà Nội và một số ngôi chùa khác để dẫn chứng cụ thể. Trong quá trình khảo sát sẽ có 

đối chiếu, bổ sung thông tin cần thiết từ các dự án tu bổ, tôn tạo các ngôi chùa khác ở 

Hà Nội, ở Bắc Ninh, hay ở Thanh Hóa... để minh chứng cho các luận điểm đƣa ra.  

Trong quá trình khảo sát thực tế, tác giả đã tiến hành trực tiếp phỏng vấn: Một 

số nhà quản lý, lãnh đạo chính quyền địa phƣơng; Đại diện các cơ quan, đơn vị liên 

quan; đặc biệt các Sƣ trụ trì tại các chùa; Ngƣời dân địa phƣơng; Các chuyên gia kỹ 

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

tƣợng nghiên cứu của luận án.  

Phương pháp nghiên cứu qua mô hình: Ngoài các phƣơng pháp công cụ trực 

tiếp, tiếp cận với đối tƣợng nhƣ phƣơng pháp điền dã, phƣơng pháp phỏng vấn sâu; 

Tác giả còn sử dụng phƣơng pháp mô hình hóa (sơ đồ) 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 tƣ 

trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt ở Bắc Bộ.  
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Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp: Phƣơng pháp so sánh, phân tích, 

tổng hợp nhằm so sánh, phân tích về ƣu nhƣợc 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 chƣa xếp hạng.   

Phân tích tổng hợp, qua so sánh để thấy mặt tích cực cần phát huy, mặt tiêu 

cực, hạn chế phải khắc phục. Nguồn thông tin thực tiễn, qua so sánh, xử lý tài liệu thu 

thập đƣợc, là việc hết sức cần thiết, nó giúp cho tác giả có đƣợc kết quả so sánh 

nhanh hơn, khái quát hơn… Mặt khác phƣơng pháp phân tích, tổng hợp qua tƣ liệu 

còn cho chúng ta thấy đƣợc sự tác động qua lại giữa các yếu tố liên quan đến đối 

tƣợng nghiên cứu. 

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... 

6. Đóng góp mới của luận án 

6.1. Đóng góp về mặt lý luận 

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp thêm trƣờng 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 ở Việt Nam 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, nhƣ những 

đặc trƣng 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 trƣờng 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. 
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6.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

Luận án là một công trình nghiên cứu tƣơng 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 ƣu 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. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận án 

đƣợc kết cấu thành 3 chƣơng, nhƣ sau:  

Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát về 

hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt. 

Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc 

chùa Việt ở Bắc Bộ. 

Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao chất lƣợng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo 

di tích kiến trúc chùa Việt ở Bắc Bộ. 
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Chƣơng 1  

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI 

QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TU BỔ, TÔN TẠO DI TÍCH CHÙA VIỆT 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

1.1.1. Những nghiên cứu về quản lý di sản văn hóa  

1.1.1.1. Nghiên cứu về hoạt động quản lý của các học giả nước ngoài 

Trong nghiên cứu về quản lý, tác giả Fededric W.Taylor (1856 - 1915) đã đƣa ra 

04 nguyên lý đƣợc mệnh danh là “cha đẻ” của quản trị theo khoa học, trong tác phẩm 

Những nguyên tắc và phương pháp quản trị khoa học (Principles and methods of 

scientice management), xuất bản ở Mỹ năm 1911 [54]. Nội dung tóm tắt 04 nguyên lý 

là: 1/Nghiên cứu một cách khoa học để tìm ra quy trình làm việc tối ƣu; 2/Tuyển chọn 

công nhân, nhân viên đáp ứng những yêu cầu công việc và cần tiến hành đào tạo, huấn 

luyện cho công nhân quy trình làm việc bài bản; 3/Trả lƣơng theo số lƣợng sản phẩm, 

trả cao hơn cho sản phẩm vƣợt định mức nhằm khích lệ công nhân làm việc với năng 

suất ngày càng cao; 4/Phân chia chức trách cụ thể đối với ngƣời làm quản lý (thời đó 

cụ thể là đốc công). Nguyên lý của Taylor không chỉ đƣợc áp dụng trong sản xuất dây 

chuyền chuyên môn hóa, mà nó đƣợc áp dụng rất phổ biến, kể cả đối với lao động 

hành chính. Đến ngày nay việc một doanh nghiệp, một tổ chức phải áp dụng đƣợc các 

nguyên lý của Taylor trở thành điều cần thiết tất yếu để tồn tại và cạnh tranh đƣợc, 

đặc biệt trong bối cảnh nhƣ ở Việt Nam hiện nay. 

Henry Fayol (1841 - 1925) nhà quản lý ngƣời Pháp với tác phẩm “Quản lý 

công nghiệp và quản lý tổng quát” (Administration industrielle et générall, 1916) [59] 

đã tiếp cận vấn đề quản lý ở tầm rộng hơn và xem xét dƣới góc độ tổ chức - hành 

chính. Với thuyết này, ông đã đƣợc coi là ngƣời đặt nền móng cho lý luận quản lý cổ 

điển, là “một Taylor của châu Âu” và là “ngƣời cha thực sự của lý thuyết quản lý hiện 

đại” trong xã hội công nghiệp. 

Harold Koontz (đồng tác giả với Cyril O’Donnell và Heinz Weihrich) 

trong tác phẩm Những vấn đề cốt yếu của Quản lý [58] bản dịch của nhà xuất bản 

khoa học kỹ thuật, năm 1993, là một tác phẩm “giáo khoa” của các học giả có bề 

dày kinh nghiệm trong nghiên cứu lý thuyết và áp dụng thực hành về quản lý, đó là 

các giáo sƣ tiến sỹ: Harold Koontz, Cyril O’Donnell và Heinz Weihrich. Do những 

lợi ích lớn lao của quản lý, nên trên thế giới và đặc biệt ở Mỹ ngay từ những năm 

1950 đã xuất hiện hàng loạt các công trình nghiên cứu, với nhiều cách tiếp cận 
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khác nhau để giải thích về bản chất, về lý luận, về các khái niệm làm cơ sở cho 

thực hành quản lý. Điều đó tạo nên sự hỗn tạp trong nghiên cứu và sự di biệt về 

quan điểm, gây ra những quan niệm mập mờ - lộn xộn trong các vấn đề nhƣ: 

Quản lý là gì? Lý thuyết và khoa học quản lý là gì? Đâu là cốt lõi khoa học và 

nghệ thuật trong quản lý? Làm sao để phân tích đƣợc hoạt động thực hành?...Và 

hiện tƣợng này đã đƣợc coi là “khu rừng lý thuyết quản lý”. 

Để khỏi bị chìm vào các lý thuyết quản lý và không định hƣớng đƣợc trong 

“khu rừng lý thuyết quản lý”, thì việc lựa chọn lý thuyết nền tảng trong giáo khoa 

Những vấn đề cốt yếu của Quản lý của các tác giả Harold Koontz, Cyril 

O’Donnell và Heinz Weihrich, có thể đƣợc coi là lựa chọn lý thuyết tốt nhất, cho 

việc áp dụng thực hành tốt nhất hiện nay [58, tr.28].   

Qua một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu vừa nêu trên để chứng minh nền tảng 

cơ bản của hoạt động quản lý đã đƣợc đề cập đến mang tính khoa học trên thế giới, 

ngay từ thế kỷ XVIII, XIX đến những thập niên 50, 60 của thế kỷ XX.  

1.1.1.2. Nghiên cứu về quản lý di sản văn hóa của các học giả trong nước 

Tác giả Đặng Văn Bài trong bài Vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo 

tồn di sản văn hóa [2]; đã đề ra một số giải pháp mang tính đồng bộ, đòi hỏi sự phối 

hợp liên ngành trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa. Tác giả chỉ ra quản lý nhà nƣớc 

về di sản văn hóa có thể hiểu là quản lý hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, trƣớc hết, để 

giữ gìn lâu dài các giá trị văn hóa tiêu biểu của đất nƣớc hiện đang tích hợp/vật chất hóa 

trong các di sản văn hóa với tƣ cách là nguồn thông tin khoa học chân thực, có khả năng 

cung cấp tri thức, hiểu biết, kinh nghiệm sống, bài học lịch sử có ích cho xã hội hiện tại. 

Bên cạnh đó, quản lý hoạt động bảo tồn di sản văn hóa còn phục vụ mục tiêu giáo dục, 

hình thành các nhân cách văn hóa và xây dựng môi trƣờng xã hội lành mạnh, là những 

nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, vấn đề quản lý nhà nƣớc trong 

lĩnh vực bảo tồn di sản, phải căn bản dựa trên mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của 

toàn xã hội - một chủ trƣơng lớn của Đảng và nhà nƣớc về xã hội hóa các hoạt động văn 

hóa nói chung và hoạt động bảo tồn di sản văn hóa nói riêng. 

Tác giả Phan Hồng Giang - Bùi Hoài Sơn, đồng chủ biên trong cuốn “Quản lý 

văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế” [57]. Tác giả đã trình 

bày những quan điểm chung về quản lý văn hóa trong bối cảnh nƣớc ta đang đẩy 

mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; giới thiệu kinh nghiệm quản lý văn hóa 

của một số quốc gia trên thế giới; đánh giá thực trạng quản lý văn hóa ở Việt Nam từ 

khi bắt đầu tiến trình đổi mới (1986); đề xuất những định hƣớng, giải pháp nhằm 
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hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa trong tiến trình đổi mới và hội nhập 

quốc tế. Những vấn đề cơ bản chia thành bốn chƣơng: Chương I, Một số vấn đề lý 

luận về quản lý văn hóa; Chương II, Một số kinh nghiệm quản lý văn hóa trên thế 

giới; Chương III, Thực trạng quản lý văn hóa ở Việt Nam từ khi bắt đầu tiến trình đổi 

mới (1986) và Chương IV, Quan điểm, giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao năng 

lực và hiệu quả quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc 

tế. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý về phát 

triển và quản lý văn hóa ở nƣớc ta hiện nay. 

Tác giả Nguyễn Quốc Hùng với cuốn “Truyền thống Việt Nam qua di sản văn 

hóa: Nhận thức, khám phá và bảo tồn” [73]. Đây là cuốn sách tập hợp các bài viết 

của tác giả trong suốt quá trình làm việc trong lĩnh vực quản lý di sản văn hóa. Nội 

dung cuốn sách gồm 64 bài viết đƣợc chia làm 03 phần chính: 1/Nhận thức gồm 24 

bài viết; 2/Khám phá gồm 10 bài viết; 3/Bảo tồn gồm 30 bài viết. Tác giả có 02 bài 

viết cụ thể: Trƣớc hết, bài “Mô hình tổ chức quản lý các di sản thế giới, mười năm 

nhìn lại” [69]. Thông qua bài viết, tác giả đã nhìn nhận thành quả của một chặng 

đƣờng hơn 10 năm bảo vệ và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới, với những 

ngƣời làm công tác bảo vệ và phát giá trị di sản. Tác giả đã gửi tới thông điệp “để di 

sản đƣợc UNESCO công nhận là di sản thế giới đã khó, để gìn giữ đƣợc danh hiệu 

càng khó hơn” [69, tr.10], nên những nội dung là ƣu nhƣợc điểm đã đƣợc chỉ rõ, nhằm 

mục đích phải khắc phục để gìn giữ di sản phục vụ cộng đồng. Tiếp đến, trong bài 

“Tầm nhìn tương lai đối với di sản văn hóa và hệ thống bảo vệ di tích ở nước ta” 

[70], tác giả đã dẫn ra những nguy cơ hiện hữu đẩy di sản văn hóa và thiên nhiên của 

chúng ta đứng trƣớc cơ hội và thách thức: 1/Môi trƣờng thiên nhiên truyền thống của 

di sản bị lấn át, biến dạng; 2/ Không gian bị lấn chiếm, biến dạng; 3/Ô nhiễm do phát 

triển du lịch một cách ồ ạt, thái quá, không kiểm soát [70, tr.5].    

 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 [20] 

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. Trong hội thảo này, các nhà khoa 

học đã tập trung làm rõ quan hệ mật thiết giữa bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể với 

bảo vệ di sản văn hóa vật thể, với đa dạng văn hóa, với sự tham gia của xã hội (cộng 

đồng địa phƣơng, các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp...) vào công cuộc bảo 

tồn và phát huy di sản văn hóa. 
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Năm 2014, hội thảo khoa học quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở 

Việt nam [21] do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hoàng thành Thăng 

Long - Hà Nội. Bàn về vấn đề quy chế phối hợp giữa các ban ngành để tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động quản lý di sản tại địa phƣơng, mô hình bộ máy quản lý của 

các khu di sản. 

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 [66] do Học viện Hành chính Quốc gia và 

cơ sở Học viện Hành chính cơ sở Miền Trung tổ chức tại thành phố Huế. Hội thảo 

quy tụ hơn 50 bài viết có chất lƣợng của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các học 

giả trong khu vực đƣợc chia thành các 4 chủ đề khác nhau bao gồm, chủ đề 1: Quản 

lý nhà nƣớc về Di sản văn hóa - Cơ hội và thách thức; chủ đề 2: Năng lực cạnh tranh 

và Quản lý nhà nƣớc về Di sản văn hóa và hình ảnh điểm đến; chủ đề 3: Quản lý nhà 

nƣớc về Di sản văn hóa và phát triển Kinh tế xã hội; chủ đề 4: Liên kết vùng với quản 

lý nhà nƣớc và hình ảnh điểm đến. 

Ngày 23/11/2015, Hội thảo khoa học Bảo tồn phát huy giá trị di sản thế giới 

nhìn từ Hoàng thành Thăng Long [132] do Trung tâm Bảo tồn Di sản  Thăng Long - 

Hà Nội phối hợp với Ủy ban UNESCO Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Nội dung hội 

thảo nêu ra ba vấn đề: thứ nhất, tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm nghiên cứu Di sản 

Văn hoá Thế Giới Hoàng thành Thăng Long (giai đoạn 2010-2015); thứ hai, vấn đề 

Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản Văn hoá Thế Giới Hoàng thành Thăng 

Long; và thứ 3, quản lý bền vững các khu di sản Việt Nam và Thế giới - Kinh 

nghiệm, định hƣớng và kế hoạch hành động. 

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

những năm gần đây, trong đó có tác giả đề cập vấn đề quản lý di sản văn hóa qua nghiên 

cứu trƣờng hợp cụ thể nhƣ: Quản lý di sản văn hóa làng trong quá trình đô thị hóa 

(trường hợp thị xã Từ sơn, tỉnh bắc Ninh) [80] của tác giả Nguyễn Thị Thu Hƣờng. Đây 

là công trình nghiên cứu về quản lý di sản văn hóa ở làng trong quá trình đô thị hóa, 

trƣờng hợp thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nhìn nhận vấn đề trong bối cảnh tốc độ đô thị 

hóa nhanh, việc quản lý di sản văn hóa làng rất cần có một mô hình quản lý chung có thể 

tham khảo cho các làng Việt khác trong quá trình phát triển chung, tuy nhiên nghiên cứu 

của luận án mới chỉ dừng lại ở mức độ trƣờng hợp điển hình, chƣa có tính phổ quát 

chung. Hay “Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa” mà tác giả Trần Đức Nguyên, đã đƣa ra trong nội dung luận án tiến 
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sỹ quản lý văn hóa, Viện văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, năm 2015. Tuy đã mở rộng hơn 

không gian nghiên cứu nhƣng, những vấn đề luận giải cũng chỉ dừng lại ở trƣờng hợp 

một tỉnh, thành phố cụ thể... 

1.1.2. Những nghiên cứu về tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc 

Một trong những tài liệu về bảo tồn kiến trúc của ICOMOS (Hội đồng Di tích 

và Di chỉ quốc tế), đó là “Lịch sử bảo tồn kiến trúc” [81] do tác giả Jukka Jokilehto 

viết, nội dung tập trung phân tích từ cách tiếp cận các công trình kiến trúc lịch sử 

trong quá khứ [81, tr.1-7], nêu những khái niệm về di tích lịch sử và di sản kiến trúc 

thời phục hƣng; thời kỳ khai sáng và các lý thuyết của Anh về thẩm mỹ; đến chủ 

nghĩa lãng mạn; sự phục chế phong cách... Khi bàn về công tác bảo tồn [81, tr.213-

243], tác giả đã nêu các nguyên tắc bảo tồn của John Ruskin, kiến trúc Gô-tích, 

Wiliam Morris và SPAB; cho đến những ảnh hƣởng của sự hợp tác quốc tế [86, 

tr.289-335], cuối cùng là định nghĩa và xu hướng, bàn về giá trị toàn cầu, tính xác 

thực, sự thống nhất, khoa học và kỹ thuật hiện đại, bảo tồn hiện đại và tiếp tục truyền 

thống là hai xu hƣớng đối lập nhau cùng tồn tại trong thời đại hiện nay.   

Tác giả Đặng Văn Bài trong bài viết “Bàn về tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn 

hóa là hoạt động khoa học có tính đặc thù chuyên ngành” [5] đã cho rằng hoạt động tu 

bổ, tôn tạo di tích là một khoa học liên ngành. Do vậy, tuy không phải là một bộ môn 

khoa học độc lập, song cần có những nguyên tắc riêng nhƣ: 1/Trân trọng yếu tố nguyên 

gốc; 2/Nghiên cứu liên ngành; 3/Đƣa ra giải pháp tu bổ tối ƣu; 4/Chỉ tu bổ, tôn tạo khi 

có căn cứ khoa học xác thực; 5/Theo đuổi mục tiêu gia cố tăng cƣờng để gìn giữ di 

tích; 6/Quá trình tu bổ, tôn tạo di tích phải đƣợc đặt dƣới sự giám sát nghiêm ngặt của 

nhà quản lý, tƣ vấn giám sát và của cộng đồng. Khi “Bàn về tu bổ, tôn tạo di tích lịch 

sử - văn hóa Bắc Ninh” [5] tác giả đã dẫn ra bốn trƣờng hợp cụ thể tu bổ di tích có kết 

quả đáng khích lệ trong thực hiện dự án đầu tƣ bảo tồn - phát huy giá trị di sản văn hóa 

là: Đền Lý Bát Đế; chùa Dạm; chùa Phật tích; đình Đình Bảng. Tác giả đề cập trực tiếp 

hai dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa ở Bắc Ninh, đó là chùa Dạm và chùa Phật Tích. Cả 

hai di tích kiến trúc cổ, có thể đã từng đƣợc coi là Đại danh lam, tồn tại dƣới dạng phế 

tích, nhƣng vận dụng hai phƣơng pháp tu bổ, tôn tạo trái ngƣợc nhau. Với “chùa Dạm 

ngôi Quốc tự nổi tiếng, đƣợc bảo tồn nguyên trạng dấu tích kiến trúc phát lộ qua khai 

quật khảo cổ học, chỉ phỏng dựng các hạng mục công trình bao quanh di tích gốc” [5, 

tr.4-5], tuy nhiên việc làm này cũng gặp phải trở ngại về mặt bằng quanh di tích gốc. 

Với chùa Phật Tích đƣợc phục dựng căn bản dựa vào bản vẽ kiến trúc của Louis 
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Bezacier, kiến trúc sƣ nổi tiếng ngƣời Pháp và kết quả khai quật nền móng các hạng 

mục kiến trúc thời Lê Trung Hƣng, nhƣ việc thực hành trƣờng phái trùng tu theo phong 

cách, là trƣờng phái trái ngƣợc với bảo tồn nguyên trạng.   

Tác giả Hoàng Đạo Cƣơng trong bài “Các dạng hƣ hỏng thƣờng gặp của cấu 

kiện gỗ trong di tích kiến trúc” [35] đã đƣa ra nguyên nhân làm hƣ hỏng các cấu kiện 

gỗ trong di tích và biện pháp bảo quản, tu sửa đối với di tích. Hay bài viết về “Các 

kiến trúc sƣ với công tác bảo tồn di tích” [36], trong kỷ yếu Xây dựng nguồn nhân lực 

trong hoạt động bảo tồn di tích ở Việt Nam, của Viện Bảo tồn di tích năm 2012. Phân 

tích vai trò của các kiến trúc sƣ, tham gia công tác bảo tồn và trùng tu di tích, đặc biệt 

ở khâu nghiên cứu khảo sát lập dự án bảo tồn. Là những tƣ liệu có giá trị tham khảo 

cho các nghiên cứu tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc. 

Tác giả Trịnh Thị Minh Đức - Phạm Thị Thu Hƣơng trong “Bảo tồn di tích lịch 

sử văn hóa” [52] đã nêu ra những nội dung căn bản của công tác bảo tồn di tích lịch sử 

- văn hóa, khái niệm, chức năng, đối tƣợng của hoạt động bảo tồn di tích, đến nội dung 

công việc cụ thể nhƣ: kiểm kê, xếp hạng, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 

di tích. Phần nghiên cứu tại chƣơng IV, đã nêu ba khái niệm cơ bản: bảo quản, tu bổ và 

phục hồi di tích. Đã tổng hợp lƣợc sử bảo quản, trùng tu các di tích kiến trúc qua lát cắt 

vào các thời kỳ cổ đại, trung đại và thời cận đại, chỉ ra những nguyên nhân làm biến 

đổi và hủy hoại di tích, các nguyên tắc bảo quản tu bổ và phục hồi di tích, cho tới việc 

lập dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.  

Tác giả Nguyễn Quốc Hùng trong bài “Di sản kiến trúc Việt - Những cái riêng 

của bản sắc văn hoá dân tộc” [71]. Tác giả cũng chỉ ra những điểm đặc trưng riêng có 

của dân tộc Việt, đó là nét kiến trúc Việt - bản sắc văn hoá Việt, từ đó các nhà chuyên 

môn trùng tu, tu bổ di tích có thể nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan hơn những 

điểm cần quan tâm trong kiến trúc truyền thống. Tác giả viết: “Bên cạnh những cái đại 

đồng về văn hóa ấy, chúng ta lại dễ dàng nhận ra những nét riêng về văn hóa Việt 

Nam, những cái riêng do con ngƣời Việt Nam sáng tạo ra…” [71, tr.7]. Bài viết “Sự 

nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc - nhắn gửi đầu xuân” [72], 

Tạp chí Di sản văn hóa, số 42, tác giả cũng đã có một hƣớng tiếp cận mới, quanh 

những vấn đề quản lý, tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.  

Tác giả Nguyễn Khởi trong cuốn “Bảo tồn và trùng tu các di tích kiến trúc” 

[87] đƣợc biên soạn trên cơ sở các bài giảng của tác giả về trùng tu giành cho sinh viên 

ở bậc Đại học ngành Kiến trúc. Tƣ liệu đã phân tích những nguyên nhân (khách quan, 

chủ quan) làm biến đổi hủy hoại, ảnh hƣởng tới di tích; Những nguyên tắc đảm bảo 
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việc bảo tồn di tích là cần thiết phải tuân thủ. Bên cạnh những quan điểm và nguyên tắc 

về công tác trùng tu mang tính kỹ thuật chuyên ngành, đƣợc tác giả so sánh với kinh 

nghiệm bảo tồn ở một số quốc gia trên thế giới.  

Tác giả Hoàng Đạo Kính trong cuốn “Di sản văn hóa - Bảo tồn và trùng tu” tập 

tiểu luận [92]. Tác giả đã nêu những vấn đề, những cảm nhận, sự trân trọng sâu sắc giá 

trị văn hóa cƣ trú của ngƣời Việt qua mái nhà cổ truyền giản dị, mộc mạc của ông cha ta, 

và xác định “Kiến trúc là một thiên nhiên thứ hai mà loài ngƣời kiến tạo ra, để chung 

sống và để hòa nhập với thiên nhiên - tạo hóa, chứ không phải để quay mặt với nó” [92, 

tr.17]. Bởi vậy ông đã “Đặt các hoạt động kiến trúc ấy vào nhiệm vụ trọng đại là chữa trị 

và ở mức độ có thể, hồi phục thiên nhiên phục vụ cho đời sống con ngƣời”, chính quan 

điểm này của ông phù hợp với truyền thống Việt trong các di tích kiến trúc Việt, là hòa 

hợp cùng thiên nhiên - tạo hóa xung quanh công trình.   

Tác giả Lƣu Trần Tiêu với bài viết “Mấy vấn đề về nguồn nhân lực trong hoạt 

động bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa” [126] đã chỉ ra những nội dung cần và đủ để 

các hoạt động bảo tồn, tu bổ di tích tiến hành có kết quả tốt. Từ việc vai trò quyết định 

trong hoạt động bảo tồn, tu bổ di tích là yếu tố “con người” tác giả viết “Về mặt bản 

chất, nguồn nhân lực trong hoạt động bảo tồn di tích không phải là phƣơng tiện, mà là 

mục tiêu xây dựng phát triển một đội ngũ cán bộ…” [126, tr.17]. Trên quan điểm phân 

tích đó, tác giả nêu ra những nguyên tắc nhằm đào tạo, xây dựng và phát triển nguồn 

nhân lực trong hoạt động bảo tồn di tích hiện nay ở nƣớc ta. 

Ngoài các tác giả, tác phẩm nêu trên còn có nhiều bài viết về hoạt động tu bổ 

của các nhà nghiên cứu nhƣ: “Một số kết quả nghiên cứu khoa học về di tích và công 

tác bảo tồn di tích” [149] của Viện Bảo tồn di tích chủ biên và xuất bản năm 2005, 

2006, 2008, là tài liệu lƣu hành nội bộ, phục vụ nghiên cứu và thực hiện chuyên môn, 

nhƣng trong đó có một số bài nghiên cứu có giá trị tham khảo cụ thể,“Quy trình bảo 

quản các cấu kiện gỗ trong trùng tu di tích” của tác giả Đỗ Ngọc Cƣơng [149, tr.31-

37]; những cấu kiện “Chân tảng đá trong kiến trúc dân gian truyền thống của ngƣời 

Việt” của Tạ Quốc Khánh [149, tr.5-20]; hay “Bảo quản bề mặt gạch” của tác giả 

Nguyễn Trọng Oánh [149, tr.21-30]; Đặc biệt qua bài viết “Tam quan chùa Việt ở 

đồng bằng Bắc bộ qua các thời kỳ lịch sử”, của tác giả Vũ Hà Ngân [149, tr.64-77] 

đã khắc họa diễn trình lịch sử phát triển về một trong những thành tố quan trọng trong 

tổng thể ngôi chùa Việt đó là “Tam quan” qua các thời kỳ lịch sử từ Lý-Trần, Lê Sơ, 

Mạc, Lê Trung Hƣng, cho đến Tây Sơn và Nguyễn. 
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1.1.3. Những công trình nghiên cứu về chùa Việt 

Tác giả Đặng Văn Bài, qua bài viết “Nhận diện để phát huy giá trị văn hóa 

Phật giáo Việt Nam” [4] đã nói tới ảnh hƣởng của Phật giáo tới đời sống tinh thần của 

dân tộc và Phật giáo cũng đã để lại nhiều sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị. 

Theo tác giả, Phật giáo đã thích ứng khá nhuần nhuyễn với tín ngƣỡng, phong tục tập 

quán bản địa; khả năng “gắn đạo với đời”; và “giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể 

của Phật giáo còn đƣợc kết tinh trong không gian văn hóa truyền thống của ngôi 

chùa” [4, tr.15]. 

Tác giả Trần Lâm Biền trong tác phẩm “Phật giáo và văn hóa dân tộc” [14] và 

đặc biệt là tác phẩm “Chùa Việt” [15]. Nội dung cuốn sách gồm 03 chƣơng: Chƣơng 

1. Diễn biến của ngôi chùa Việt; Chƣơng 2. Văn hóa - hƣớng - bố cục chung; Chƣơng 

3. Tƣợng thờ trong chùa. Trong cuốn sách này, NCS chú ý đến nội dung chƣơng 1 và 

chƣơng 2 cho thấy một góc nhìn tƣơng đối toàn diện về diễn biến kiến trúc ngôi chùa 

Việt truyền thống, từ văn hóa, hƣớng, bố cục về không gian thế đất, cỏ cây. Sâu hơn 

là cấu trúc bộ khung gỗ (vì kèo) cho tới cách bài trí, bày biện tƣợng Phật trong Phật 

điện của chùa Việt.  

Tác giả Hoàng Đạo Cƣơng - Nguyễn Hồng Kiên, đồng chủ biên trong cuốn 

“Kiến trúc chùa Việt Nam qua tư liệu Viện bảo tồn di tích” tập 1 [152] đã công phu 

nghiên cứu 10 di tích chùa từ hơn 200 hồ sơ lƣu trữ của Viện bảo tồn di tích về loại 

hình di tích kiến trúc chùa Việt trên khắp cả nƣớc. Các tác giả đã chọn góc nhìn 

chuyên môn thông qua những hình ảnh quý, trực quan về 10 ngôi chùa, từ tổng quan, 

chi tiết kiến trúc, điêu khắc trang trí, di vật cổ vật đến niên đại và đánh giá giá trị. 

Qua đó, làm nguồn tƣ liệu quí cho nghiên cứu, tra cứu hay hỗ trợ cho thực hiện dự án 

tu bổ, tôn tạo di tích chùa sau này, khi di tích bị xuống cấp. 

Tác giả Phạm Mai Hùng- Nguyễn Thế Long trong cuốn “Chùa Hà Nội” Nhà 

xuất bản Văn hóa thông tin, năm 1997. Phần 1, đã có khái quát về kiến trúc các ngôi 

chùa Việt Nam [79, tr 61-76], “Chùa ở Việt Nam không cao to, đồ sộ, không lộng lẫy 

nhƣ ở một số nƣớc xung quanh…”. Phần 2, giới thiệu các ngôi chùa Hà Nội đƣợc xếp 

hạng di tích lịch sử văn hóa từ năm 1962 đến năm 1994, với 130 ngôi chùa. 

Tác giả Nguyễn Quốc Hùng, với “Vài ý kiến về quản lý di sản văn hóa Phật 

giáo ở nước ta hiện nay” [77], đăng trên tạp chí Văn hóa học, số 37, năm 2018. Bài 

viết đã cho thấy đóng góp trong phần nhận diện một số hạn chế, nguyên nhân của tình 

trạng bất cập trong quản lý di sản văn hóa Phật giáo, từ đó đề xuất một số giải pháp 
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nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di sản văn hóa Phật giáo trong thời gian tới. Đặc biệt 

trong đó tác giả đã nêu “Các vị sƣ trụ trì cần ý thức đƣợc rằng việc bảo tồn phát huy 

giá trị di sản văn hóa Phật giáo, đúng theo quy định của pháp luật chính là góp cho 

phần gìn giữ các giá trị cốt lõi của di sản văn hóa Phật giáo mà các bậc tiền nhân đã 

truyền lại” [77, tr.77]. 

Tạ Quốc Khánh, với “Thực trạng công tác quản lý ngôi chùa Việt trong giai 

đoạn hiện nay và vài đề xuất” [83], đăng trong kỷ yếu hội thảo Xây dựng nguồn nhân 

lực trong hoạt động bảo tồn di tích ở Việt Nam, Viện Bảo tồn di tích, năm 2012. Đã 

phân tích cho thấy việc thực hiện quản lý các ngôi chùa ở nƣớc ta, có nhiều cơ quan 

tổ chức cùng tham gia, vì vậy theo tác giả nêu “Đôi khi sự phối hợp giữa từng cơ 

quan, tổ chức lại chưa được đồng bộ, chặt chẽ và chính sự chồng chéo, phức tạp đã 

gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ di tích” [83, tr.93]. 

Tác giả Chu Quang Trứ với bài viết “Kiến trúc ngôi chùa trong lịch sử Việt 

Nam” [134], hay cuốn “Mỹ thuật Lý - Trần, mỹ thuật Phật giáo” [137]. Cho ngƣời 

đọc một góc nhìn tinh tế về giá trị thẩm mỹ trong từng đƣờng nét, bố cục, không gian 

bài trí theo niêm luật của kiến trúc ngôi chùa Việt trong dòng chảy lịch sử dân tộc.  

Tác giả Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Ngọc Long với cuốn “Chùa Việt 

Nam”, tái bản lần thứ 5 [111]. Đây là công trình lớn và công phu, chuyên sâu nghiên 

cứu về chùa Việt Nam. Nội dung cuốn sách chia làm 03 phần: Phần I: Tổng luận về 

Chùa Việt Nam gồm 3 chƣơng; Phần II: Giới thiệu 122 ngôi chùa tiêu biểu trên khắp 

mọi miền đất nƣớc qua các thời kỳ: từ đầu Công nguyên, nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, 

nhà Trần, nhà Nguyễn đến những ngôi chùa mới phục dựng gần đây nhƣ chùa Non (Hà 

Nội), chùa đang trong giai đoạn hoàn thiện nhƣ chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa 

Thanh Long (Bình Phƣớc)…; Phần III: Danh sách 773 ngôi chùa đƣợc Bộ VH,TT&DL 

Quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012). Đặc biệt 

khảo tả chi tiết về cách thức, mô hình trong ngôn ngữ kiến trúc, có tính giới thiệu tổng 

quan một số các công trình kiến trúc chùa tiêu biểu trên khắp các vùng miền của đất 

nƣớc là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà nghiên cứu. 

Tác giả Đặng Hữu Tuyền với nội dung cuốn “Chùa Keo lịch sử và nghệ thuật 

kiến trúc” [143] đã hƣớng cho chúng ta tìm ra đặc điểm, đặc trƣng riêng, làm nổi bật 

lên những giá trị của lịch sử và nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của ngƣời Việt, đó là ngôi 

“chùa Việt” ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, thông qua nghiên cứu điển hình. Ông đã khai 

thác “Chùa Keo” dƣới góc nhìn lịch sử nghệ thuật kiến trúc (lịch sử mỹ thuật).  
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Có thể kể đến một số tác giả khác viết riêng về “Chùa Keo” nhƣ: Đỗ Văn Ninh - 

Trịnh Cao Tƣởng; Phạm Đức Duật - Bùi Duy Lan với cùng tên Chùa Keo. Trong Tạp 

chí Văn hóa dân gian, số 2/2008 có bài nghiên cứu của tác giả Lê Thị Thu Hà với tiêu 

đề “Việc thờ phụng thánh Dương Không Lộ ở Bắc Bộ”.  

Nghiên cứu sinh tiếp thu, kế thừa những kết quả của các tác giả đi trƣớc để so 

sách đối chiếu làm cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện, cụ thể hơn về quản lý hoạt 

động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt ở Bắc Bộ nƣớc ta hiện nay, từ đó có thể tập trung 

giải quyết mục tiêu cơ bản mà đề tài luận án đặt ra. 

1.2. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc  

1.2.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 

1.2.1.1. Di tích, di tích kiến trúc nghệ thuật 

* Di tích: Theo tác giả Hoàng Phê, di tích đƣợc hiểu “Di tích là các dấu vết của 

quá khứ còn lƣu lại trong lòng đất, hoặc trên mặt đất, có ý nghĩa về mặt văn hoá và lịch 

sử” [106, tr.145]. Tác giả Thiều Chửu cho rằng: “Tích là dấu vết còn lại” [26, tr.608]. 

* Di tích lịch sử văn hóa  

Hiến chƣơng Venice, đƣợc công bố do kết quả của đại hội quốc tế các kiến 

trúc sƣ và các kỹ thuật gia họp tại Venice, Italia năm 1964 và đƣợc ICOMOS chấp 

nhận năm 1965, tại Điều 1 nêu: “Di tích lịch sử không chỉ là một công trình kiến trúc 

đơn thuần, mà cả khung cảnh đô thị hoặc nông thôn có chứng tích của một nền văn 

minh riêng biệt, một phát triển có ý nghĩa, hoặc một sự kiện lịch sử. Khái niệm này, 

không chỉ áp dụng với những công trình nghệ thuật to lớn mà cả với những công trình 

khiêm tốn hơn vốn đã cùng thời gian, thâu nạp được ý nghĩa văn hóa” [19, tr.145].  

Theo khái niệm nêu trên công trình kiến trúc không chỉ đơn lẻ, mà có thể hiểu là 

cả công trình và khung cảnh mà công trình đó tọa lạc, có chức năng cụ thể, trƣờng hợp 

nhƣ di tích kiến trúc chùa Thầy, di tích kiến trúc chùa Tây Phƣơng, di tích lịch sử phòng 

tuyến sông Nhƣ Nguyệt... Khái niệm còn nêu ra một loại di tích cần quan tâm đó là 

khung cảnh đô thị, nông thôn. Ở nƣớc ta, dạng đô thị này điển hình nhƣ phố Hiến, phố 

cổ Hội An, phố cổ Hà Nội... Khung cảnh nông thôn đƣợc xác định là các làng cổ, bản cổ. 

Các làng bản này có lịch sử hình thành lâu đời, có những đặc điểm về diên cách địa lý, 

cƣ dân, kiến trúc cổ, các loại hình văn hóa truyền thống... Ở nƣớc ta, loại di tích kiến trúc 

khung cảnh nông thôn tiêu biểu là làng cổ Đƣờng Lâm, làng cổ Phƣớc Tích, làng cổ 

Đông Hòa Hiệp...  
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Trong Luật di sản văn hóa ban hành năm 2001 [97, tr 28], sửa đổi bổ sung năm 

2009 cho rằng: “Di tích lịch sử  - văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các di 

vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, 

khoa học” [97, tr.2]. 

Qua khái niệm nêu trên theo tác giả có thể hiểu nhƣ sau: Công trình xây dựng 

đƣợc xác định là di tích lịch sử văn hóa ở nƣớc ta rất đa dạng, phong phú, cụ thể nhƣ: 

những công trình kiến trúc phục vụ tín ngƣỡng tôn giáo, kiến trúc kinh đô (Cố đô 

Huế, Thăng Long - Hà Nội), kiến trúc thành cổ (Thành cổ Thăng Long, thành Cổ 

Loa, thành cổ Hoa Lƣ, thành Huế...), kiến trúc lăng mộ... Địa điểm, chủ yếu là những 

nơi ghi dấu những sự kiện lịch sử trọng đại, nơi diễn ra những trận chiến đấu chống 

giặc ngoại xâm (Điện Biên Phủ, Bạch Đằng, Lục đầu giang, phòng tuyến sông 

Cầu...). Ngoài ra cũng cần phải xác định rõ ở các công trình kiến trúc, các địa điểm 

còn có các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình địa điểm, có giá trị lịch 

sử, văn hóa, khoa học. Các di vật cổ vật bảo vật không đƣợc phép tách rời ra khỏi 

không gian nội thất của các công trình kiến trúc ấy [Phụ lục 02, tr.167]. 

* Di tích kiến trúc nghệ thuật 

Căn cứ Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều trong Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật di sản văn hóa: Di tích đƣợc phân loại nhƣ sau: 1/Di tích lịch sử 

(Lƣu niệm sự kiện, di tích lƣu niệm danh nhân); 2/Di tích kiến trúc nghệ thuật; 3/Di 

tích khảo cổ; 4/Danh lam thắng cảnh [97, tr.75]. Để nhận rõ hơn các di tích thuộc loại 

kiến trúc nghệ thuật đã đƣợc khái quát trong Điều 28 của Luật di sản văn hóa năm 

2001 (Luật sửa đổi bổ sung năm 2009) [97, tr.34], [Phụ lục 02, tr.167].  

Theo Tiêu chuẩn quốc gia về Di sản văn hóa và các vấn đề liên quan - Thuật 

ngữ và định nghĩa xuất bản năm 2014 thì: “Di tích kiến trúc nghệ thuật là công trình 

kiến trúc nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú 

có giá trị, đánh dấu các giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật được xếp hạng theo 

quy định của pháp luật về di sản văn hóa” [28, tr.24]. 

Theo tác giả Hoàng Đạo Kính, ngày nay “khái niệm về di tích kiến trúc không 

chỉ bao hàm những kiệt tác, mà cả những công trình bình dị của quá khứ, như những 

nếp nhà ở cổ xưa tại thôn quê, những dãy phố, xóm làng, thậm chí cả những kiến trúc 

khiêm nhường như những chiếc cầu đá, chiếc cầu gỗ... Với sự phát triển của khoa 

học nói chung và khoa học xã hôi hiện nay, xu hướng sử học, xu hướng khảo cổ học 
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và đặc biệt trội lên là xu hướng dân tộc học lịch sử đang ngày càng được coi trọng 

trong sự nghiệp gìn giữ di sản kiến trúc” [92, tr.237].  

Từ những quy định và quan niệm chung qua nghiên cứu nêu trên, NCS đƣa ra 

quan niệm/khái niệm về di tích kiến trúc nghệ thuật: “Là công trình kiến trúc nghệ 

thuật, hay tổng thể kiến trúc, kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị tiêu biểu 

cho một hoặc nhiều giai đoạn phát triển kiến trúc nghệ thuật, trong xu hướng phát 

triển chung của khoa học xã hội hiện nay”. 

1.2.1.2. Di tích kiến trúc chùa  

Trong cuốn từ điển Tiếng Việt của tác giả Hoàng Phê chủ biên đã định 

nghĩa: “Chùa là công trình kiến trúc làm nơi thờ Phật”. Do vậy, ngôi chùa ở Việt 

Nam đƣợc hiểu là công trình kiến trúc để thờ chƣ Phật, chƣ Bồ tát, Hộ Pháp...; là nơi 

thờ các vị tổ, các vị sƣ trụ trì đã quá cố... Ngôi chùa còn là nơi cƣ ngụ, tu hành, học 

tập, nghiên cứu giáo lý Phật giáo... của các Tăng, Ni; là nơi hành lễ của Tăng, Ni, 

Phật tử. Nhiều chùa là nơi di dƣỡng tinh thần, là thắng cảnh du lịch, là trung tâm hoạt 

động lễ hội, là bảo tàng nghệ thuật dân tộc; nhiều chùa là cơ sở giáo dục, hoằng 

dƣơng phật pháp, hỗ trợ xã hội, y tế... 

Trong bài viết Phân biệt chùa, đình, đền, phủ, miếu, quán trong phong tục Việt 

đƣợc đăng tải trên trang Dân Việt có nêu: “Chùa là cơ sở hoạt động và truyền bá Phật 

giáo, là nơi tập trung sinh hoạt, tu hành và thuyết giảng đạo Phật của các nhà sư, 

tăng, ni. Mọi người kể cả tín đồ hay người không theo đạo đều có thể đến thăm viếng, 

chiêm bái, vãn cảnh, nghe giảng kinh Phật hay thực hành các nghi lễ Phật giáo” [8]. 

Trƣớc khi nêu ra quan niệm riêng cho loại hình di tích này cần nhận thức rõ 

rằng, chùa là một cơ sở tôn giáo có chức năng cơ bản nhƣ: 1/Thờ Phật (trong điều 

kiện ở Việt Nam) có ngôi chùa ngoài thờ Phật còn thờ Thánh, Thần; 2/Làm nơi tu 

hành và truyền bá đạo pháp; 3/Là nơi sinh hoạt tôn giáo của các phật tử và những 

ngƣời tuy không phải là phật tử, song chịu ảnh hƣởng của đạo Phật. Từ những nội 

dung tiếp thu văn bản và thực tiễn vốn có trong xã hội, tác giả luận án nêu ra quan 

điểm về di tích kiến trúc chùa nhƣ sau: “Di tích kiến trúc Chùa là tổng thể công trình 

kiến trúc hoặc kiến trúc đơn lẻ cùng với các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc 

công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của một hoặc nhiều giai 

đoạn trong diễn trình lịch sử Phật giáo Việt Nam”. Về phƣơng diện tổng thể, kiến 

trúc chùa thuộc loại hình di tích kiến trúc tôn giáo, tín ngƣỡng có giá trị nghệ thuật, 

lịch sử hoặc khảo cổ. Hay theo nghĩa rộng di tích kiến trúc Phật giáo là cơ sở tôn giáo 
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đƣợc xây dựng ở các quốc gia có đạo Phật. Còn di tích kiến trúc chùa Việt trƣớc hết 

cũng là di tích kiến trúc Phật giáo, tuy nhiên đƣợc ngƣời Việt tạo dựng theo phong 

cách kiến trúc thống, thể hiện bản sắc văn hóa của ngƣời Việt, trong diễn trình lịch 

sử. Nhiều ngôi chùa đã đƣợc nhà nƣớc xếp hạng di tích cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh, 

trong đó có di tích xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt; và còn nhiều chùa là di 

tích trong danh sách nhƣng chƣa xếp hạng. Chính vì vậy, loại di sản kiến trúc này 

luôn cần sự bảo vệ để bảo tồn giá trị di sản quý báu của nhà nƣớc và của cộng đồng.  

1.2.1.3. Tu bổ di tích  

Trong Tiêu chuẩn Quốc gia về Di sản văn hóa và các vấn đề liên quan - Thuật 

ngữ và Định nghĩa tại mục 3.3.55 đã nêu ra khái niệm về tu bổ di tích nhƣ sau: “Tu 

bổ di tích là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật nối, gắn, chắp, gia cố, gia cường, 

sửa chữa, thay thế cấu kiện, bộ phận của di tích nhằm bảo đảm sự bền vững và ổn 

định của các yếu tố gốc cấu thành di tích, tổng thể di tích và cảnh quan môi trường 

của di tích” [28, tr.30].  

1.2.1.4. Tôn tạo di tích 

Trong Tiêu chuẩn Quốc gia về Di sản văn hóa và các vấn đề liên quan - Thuật 

ngữ và Định nghĩa đã nêu ra khái niệm: “Tôn tạo di tích là những hoạt động nhằm 

tăng cường khả năng sử dụng và phát huy giá trị di tích nhưng không làm ảnh hưởng 

đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của 

di tích” [28, tr.31]. 

1.2.1.5. Dự án, dự án tu bổ, tôn tạo di tích 

* Dự án: “Là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm vụ cần phải được thực 

hiện với phương pháp riêng, nguồn lực riêng và theo một kế hoạch tiến độ nhằm tạo ra 

một thực thể mới” [107, tr.9]. Thực chất, dự án là tổng thể những chính sách, hoạt động 

và chi phí liên quan với nhau đƣợc thiết kế nhằm đạt đƣợc những mục tiêu nhất định 

trong một thời gian nhất định. 

* Dự án tu bổ, tôn tạo di tích: “Là tập hợp những đề xuất về các biện pháp bảo 

quản, tu bổ, phục hồi các yếu tố gốc cấu thành của di tích, cảnh quan thiên nhiên, 

môi trường sinh thái và các yếu tố khác liên quan nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích, phục vụ đời sống xã hội” [28, tr.26]. 

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đƣợc hiểu ở đây là toàn bộ hồ sơ về phƣơng án đề 

xuất, giải pháp kỹ thuật nối, gắn, chắp, gia cố, gia cƣờng, sửa chữa, thay thế cấu 

kiện, bộ phận của di tích nhằm tăng cƣờng khả năng sử dụng và phát huy giá trị di 



 26 

tích nhƣng không làm ảnh hƣởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên 

nhiên, tổng thể di tích và môi trƣờng - sinh thái của di tích, trên cơ sở các điều kiện 

kỹ thuật, nhân sự, vật liệu, tài chính và tiến độ thực hiện đạt tới mục tiêu đã định 

ban đầu.  

1.2.1.6. Quản lý 

Theo từ điển Bách khoa Việt Nam, quản lý khi là động từ mang ý nghĩa: 

“Quản” là trông coi và giữ gìn theo những yêu cầu nhất định; “Lý” là tổ chức và điều 

khiển các hoạt động theo yêu cầu nhất định [144, tr.105]. Có thể hiểu “quản lý” là 

thực hiện hai quá trình liên hệ chặt chẽ với nhau: “quản” và “lý”. Quá trình “quản” 

gồm sự coi sóc, giữ gìn, duy trì hệ thống ở trạng thái “ổn định”; quá trình “lý” gồm 

việc sửa sang, sắp xếp, đổi mới đƣa hệ thống vào thế “phát triển”. 

Trong cuốn “Khoa học Tổ chức và Quản lý”, tác giả Đặng Quốc Bảo quan 

niệm: “Quản lý là một quá trình lập kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra những 

nỗ lực của các thành viên trong một tổ chức và sử dụng các nguồn lực của tổ chức để 

đạt được những mục tiêu cụ thể” [8, tr.14]. 

Theo giáo trình Quản lý hành chính nhà nước của Học viện Hành chính Quốc 

gia ghi rõ: “Quản lý là sự tác động chỉ huy, điều khiển các quá trình xã hội và hành 

vi hoạt động của con người để chúng phát triển phù hợp với quy luật, đạt tới mục 

đích đã đề ra và theo ý chí của nhà quản lý” [61, tr.13]. Quản lý đƣợc hiểu là sự tác 

động có tổ chức, có hƣớng đích của chủ thể quản lý lên đối tƣợng và khách thể nhằm 

sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các thời cơ của tổ chức để đạt mục tiêu 

đặt ra trong điều kiện nhất định [58, tr 33]. 

Chủ thể quản lý: Là tác nhân tạo ra các tác động quản lý. Chủ thể luôn là con 

ngƣời hoặc tổ chức do con ngƣời tạo ra. Chủ thể quản lý tác động lên đối tƣợng quản 

lý bằng các công cụ với những phƣơng pháp thích hợp theo những nguyên tắc nhất 

định. Đối tượng quản lý: Tiếp nhận trực tiếp sự tác động của chủ thể quản lý. Tùy 

từng loại đối tƣợng khác nhau mà ngƣời ta chia thành các dạng quản lý khác nhau. 

Khách thể quản lý: Chịu sự tác động hay điều chỉnh của chủ thể quản lý, đó là hành 

vi của con ngƣời hoặc quá trình xã hội. Mục tiêu của quản lý: là cái đích phải đạt tới 

tại một thời điểm nhất định do chủ thể quản lý định trƣớc. Đây là căn cứ để chủ thể 

quản lý thực hiện các động tác quản lý cũng nhƣ lựa chọn các phƣơng pháp quản lý 

thích hợp. Quản lý ra đời chính là hƣớng đến hiệu quả nhiều hơn, năng suất cao hơn 

trong công việc [61, tr.15]. 
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Từ những khái niệm đã nêu ra trên đây cho thấy, quản lý là một hoạt động của 

các chủ thể quản lý, trong đó có các tổ chức bộ máy các cấp tác động lên đối tƣợng 

quản lý cụ thể nhƣ trong trƣờng hợp quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc 

chùa Việt. Do đó, con ngƣời và các tổ chức quản lý luôn lựa chọn các nội dung quản 

lý và phƣơng thức quản lý với từng đối tƣợng cụ thể. Tuy nhiên, đối với bất kỳ đối 

tƣợng nào hoạt động quản lý đều nhằm tới thực hiện thành công kết quả đã có trong 

kế hoạch đặt ra. Kế hoạch đặt ra cũng là căn cứ, là nhiệm vụ để cơ quan quản lý thực 

hiện nhiệm vụ quản lý với các phƣơng pháp áp dụng phù hợp, hiệu quả. 

1.2.1.7. Quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

Nhƣ đã trình bày ở trên, tu bổ di tích là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật nối, 

gắn, chắp, gia cố, gia cƣờng, sửa chữa, thay thế cấu kiện, bộ phận của di tích nhằm tăng 

cƣờng khả năng sử dụng và phát huy giá trị di tích nhƣng không làm ảnh hƣởng đến yếu 

tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên, tổng thể di tích và môi trƣờng - sinh thái 

của di tích. Từ đó, tác giả luận án bƣớc đầu nêu ra quan niệm quản lý hoạt động tu bổ, 

tôn tạo di tích: “Là việc cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực tại/ từng thời điểm nhất định nhằm tiến hành hệ thống các giải pháp tu bổ di 

tích, tăng cường khả năng sử dụng, khai thác và phát huy các giá trị di tích ấy mà không 

làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - 

sinh thái của di tích, đáp ứng nhu cầu văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng cư 

dân”. Nhƣ vậy theo quan niệm để quản lý tốt hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, cơ quan 

quản lý nhà nƣớc cần phải thực hiện: Một là, tổ chức, ban hành và hƣớng dẫn thực hiện 

hệ thống quy định, chế định đáp ứng nhu cầu chung của toàn xã hội và phù hợp với 

thông lệ quốc tế; Hai là, áp dụng quy định, chế định đã ban hành, bằng việc sử dụng các 

nguồn lực xã hội, các thời cơ để tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; Ba là, tổ chức 

triển khai, giám sát quá trình triển khai hoạt động tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; 

Bốn là, Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định, chế định đã ban hành đối với 

hoạt động tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trong thực tiễn một cách có hiệu quả. 

1.2.2. Cơ sở lý thuyết vận dụng trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

kiến trúc chùa Việt  

* Vận dụng thuyết Hệ thống: Thuyết hệ thống trong xã hội bắt nguồn từ thuyết 

hệ thống tổng quát của Bertalanfly nhà sinh học ngƣời Áo nghiên cứu dựa trên quan 

điểm sinh học. Thuyết hệ thống nhấn mạnh vào sự tƣơng tác giữa con ngƣời và môi 

trƣờng sinh thái của mình. Sự can thiệp tại bất cứ điểm nào trong hệ thống cũng tạo ra 



 28 

sự thay đổi của toàn bộ hệ thống. Trong quản lý xã hội nhóm, nhóm là một hệ thống 

gồm các yếu tố tƣơng tác với nhau đồng thời để nhóm hoạt động hiệu quả nhóm cùng 

thƣờng xuyên tƣơng tác với các hệ thống môi trƣờng bên ngoài khác. 

Hệ thống là phƣơng pháp luận cơ bản của công tác quản lý, để tiến hành quản lý 

một cách hữu hiệu, cần phải tìm hiểu vận dụng lý thuyết một cách khoa học. Với lý 

thuyết hệ thống luôn coi đối tƣợng của quản lý là một thể thống nhất, lý luận thông qua 

việc phân tích yếu tố cấu thành của hệ thống. Hệ thống là một chỉnh thể hữu cơ có 

những công năng nhất định, do các bộ phận (còn đƣợc gọi là yếu tố hệ thống con) tác 

động lẫn nhau, nƣơng tựa lẫn nhau. Những chỉnh thể hữu cơ này thƣờng do các nguyên 

tố cơ bản không thể tách rời nhau, khác biệt nhau, có mối liên hệ với nhau hợp thành là 

vật chất, thông tin, năng lƣợng [22, tr.37-38]. Trong thế giới khách quan hệ thống tồn 

tại ở khắp nơi và có thể phân chia thành mấy loại: 1/Xét theo phƣơng thức hình thành 

có hệ thống tự nhiên và hệ thống nhân tạo; 2/Xét theo quan hệ với môi trƣờng có hệ 

thống kín và hệ thống mở; 3/Xét theo trạng thái biến đổi có hệ thống tĩnh và hệ thống 

động. Hệ thống là thể thống nhất của các yếu tố, công năng và tác dụng. Điều cơ bản ở 

đây cần quan tâm đến là kết cấu của hệ thống, đó là những yếu tố của hệ thống, hình 

thành trong quá trình vận động và duy trì một trật tự tƣơng đối ổn định nào đó, là 

phƣơng thức nội tại về mối liên hệ mật thiết, tác động lẫn nhau giữa các bộ phận hợp 

thành của hệ thống. Kết cấu là một tiêu chí quan trọng để phân biệt giữa các hệ thống, 

đặc biệt là các tiểu hệ thống. Vì vậy, dù cho các yếu tố cấu thành hệ thống hoàn toàn 

giống nhau (ví dụ nhƣ cơ cấu bên trong của mỗi bộ, ngành thuộc chính phủ giống 

nhau) nhƣng phƣơng thức, tổ hợp của chúng có sự khác nhau tạo thành năng lực sản 

xuất và cạnh tranh khác nhau hay nhiệm vụ quản lý khác nhau. Công năng của hệ 

thống là công hiệu, tác dụng năng lực của hệ thống, đƣợc biểu hiện trong quá trình tồn 

tại và vận động. Công năng và kết cấu có mối liên hệ mật thiết, kết cấu nói lên phƣơng 

thức tồn tại trong nội bộ hệ thống, nói lên tính chất liên hệ lẫn nhau giữa các yếu tố của 

hệ thống. Còn công năng nói lên chức năng, tác dụng của hệ thống đƣợc tổ chức theo 

những mục đích nhất định [22, tr.42]. 

Kết cấu và công năng của hệ thống quyết định đặc trƣng của hệ thống. Các hệ 

thống xã hội nhân tạo, mở và động mặc dù có hình thức khác nhau, nhƣng có những 

đặc trƣng chung sau đây:  

(1) Tính chỉnh thể: là một thuộc tính cơ bản của hệ thống và đƣợc biểu hiện ở 

3 mặt: 1/Xét về sự cấu thành, hệ thống là một chỉnh thể thống nhất cấu thành bởi 

những hệ thống con (các yếu tố cấu thành). Ví dụ, nhƣ hệ thống quản lý hoạt động tu 
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bổ tôn tạo di tích là một chỉnh thể cấu thành bởi các yếu tố nội dung của quản lý hoạt 

động từ việc ban hành hƣớng dẫn, thẩm định phê duyệt dự án, kiểm tra giám sát quá 

trình thực hiện dự án và thanh tra, kiểm tra xử lý, mỗi nội dung vừa khác nhau, vừa 

liên hệ mật thiết với nhau trong cả quá trình thực hiện để đạt mục tiêu chung của quản 

lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích; 2/Xét về công năng, hệ thống phụ thuộc vào tác 

dụng qua lại (tƣơng hỗ) của các yếu tố, trong từng yếu tố phải phục tùng yêu cầu 

công năng của toàn hệ thống. Nhƣng công năng của toàn hệ thống không phải là số 

cộng đơn giản công năng của các yếu tố. Ví dụ, trong mỗi nội dung quản lý trong 

hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích đề có một công năng nhất định nhƣ việc thẩm định, 

phê duyệt dự án, tuy nhiên công năng không tách rời độc lập trong hệ thống, mà có 

tác dụng hỗ trợ cho việc giám sát quá trình thực hiện dự án sau này, nếu thẩm định 

phê duyệt đảm bảo bám sát các nguyên tắc trong hoạt động tu bổ, tôn tạo thì quá trình 

thực hiện sẽ tránh đƣợc những sai sót đáng tiếc.  

(2) Tính tƣơng quan: là quan hệ ràng buộc lẫn nhau ảnh hƣởng lẫn nhau, 

nƣơng tựa lẫn nhau giữa các yếu tố của hệ thống. Các yếu tố cấu thành của hệ thống 

mặc dù khác nhau độc lập với nhau nhƣng chúng không tồn tại một cách cô lập trong 

hệ thống mà có mối liên hệ với nhau trong quá trình vận động. Đặc điểm ở tính tƣơng 

quan thể hiện ở việc khi một yếu tố nào trong hệ thống có sự thay đổi thì các yếu tố 

khác phải đƣợc điều chỉnh tƣơng ứng. Ví dụ, khi quy định thời gian thẩm định, phê 

duyệt dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích không còn phù hợp với thực tiễn, cần có sự 

thay đổi thì các yếu tố khác cũng cần phải thay đổi tƣơng ứng nhƣ việc ban hành văn 

bản quy định, hƣớng dẫn cũng nhƣ việc điều chỉnh tiến độ trong cả quá trình đầu tƣ. 

(3) Tính trật tự: tính trật tự của hệ thống biểu hiện ở hai mặt. Một là tính tầng 

nấc trong tác dụng tƣơng hỗ giữa các yếu tố trong hệ thống. Hai là tính phƣơng 

hƣớng trong tác dụng tƣơng hỗ giữa các yếu tố của hệ thống. Tính trật tự của hệ 

thống không những quyết định rằng, một hệ thống là do các hệ thống con cấu thành 

mà còn quyết định rằng bản thân hệ thống là một bộ phận hợp thành của một hệ 

thống lớn hơn. Ví dụ, hệ thống quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt là 

một thành tố trong hệ thống quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo các di tích nói chung.  

Trên đây là những vấn đề cơ bản đƣợc nêu ra về thuyết hệ thống, NCS nhận 

thấy rằng lý thuyết hệ thống thể hiện phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài 

“quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt ở Bắc Bộ” trên một số đặc trƣng 

của lý thuyết nhƣ: 1/Một chỉnh thể thống nhất cao; 2/Có chung một mục tiêu cần 

hƣớng tới; 3/Có tính chất đặc thù của chuyên ngành, liên ngành. Trên cơ sở những 

đặc trƣng, NCS sẽ vận dụng vào trong nội dung của luận án nhƣ: Xem xét hệ thống tổ 
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chức bộ máy, cơ chế quản lý và nội dung quản lý hệ thống tổ chức bộ máy hoạt động 

tu bổ, tôn tạo di tích, từ đó phát hiện ra những bất cập, yếu kém để đề xuất giải pháp 

khắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. 

* Mô hình lý thuyết theo quá trình: Trong quá trình thực hiện mục tiêu và 

nhiệm vụ nghiên cứu của luận án, cùng với việc vận dụng lý thuyết hệ thống nhƣ đã 

nêu ra trên đây, NCS đã đƣa vào vận dụng lý thuyết quản lý theo quá trình của Harold 

Koontz và các đồng sự. Mô hình quản lý theo quá trình trong nội dung luận án thể 

hiện: 1/Việc hoạch định chủ trƣơng, chính sách của Nhà nƣớc với hoạt động tu bổ các 

di tích kiến trúc chùa Việt nhƣ một chỉnh thể thống nhất; 2/Việc tổ chức hệ thống bộ 

máy quản lý công theo nhiệm vụ riêng, nhằm thực thi chủ trƣơng chính sách với các 

cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhà nƣớc; 3/Trong cách bố trí nhân sự 

có năng lực thuộc hệ thống bộ máy thực hiện công việc cùng các bên liên quan; 

4/Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả; 5/Việc kiểm 

tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong toàn bộ quá trình quản lý thực hiện nội dung 

chuyên môn với các bên liên quan, các cấp lãnh đạo trong quá trình quản lý ấy; 

6/Tuân thủ nguyên tắc phản hồi các kết quả, để kịp thời điều chỉnh, nhằm hƣớng tới 

mục tiêu hoàn thiện hơn các nội dung quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến 

trúc. Đó là những nội dung cơ bản của lý thuyết này, trong chừng mực nào đó có thể 

đƣợc vận dụng để xem xét trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nói 

chung, di tích kiến trúc chùa Việt nói riêng. 

Việc vận dụng lý thuyết quản lý theo quá trình, kết hợp với thuyết hệ thống, 

xem xét trong các mối tƣơng quan của hệ thống, vận dụng theo quá trình thể hiện ở 

việc định hình trong từng bƣớc của quy trình: hoạch định, tổ chức, nhân sự, lãnh đạo, 

kiểm tra, giám sát và luôn tuân thủ nguyên tắc phản hồi các kết quả, để kịp thời điều 

chỉnh những phát sinh bất hợp lý, phát huy những ƣu điểm.   

 
  Sơ đồ 1.2. Vận dụng lý thuyết theo quá trình trong quản lý hoạt động tu bổ 
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Trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc “chùa Việt” 
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1.2.3. Các nguyên tắc trong tu bổ, tôn tạo di tích  

Nhƣ đã nói trong phần mở đầu, hiện nay các di tích kiến trúc chùa Việt (đa phần 

là các kiến trúc gỗ) đƣợc quan tâm tu sửa, bảo quản để đƣợc bền vững, khang trang hơn 

đáp ứng nhu cầu của các tăng, ni, phật tử và ngƣời dân. Tuy nhiên, hoạt động tu bổ các di 

tích kiến trúc chùa cũng đặt ra không ít những vấn đề cần phải khắc phục; có những ngôi 

chùa đƣợc tu bổ, tôn tạo bài bản, khoa học, đúng nguyên tắc làm tôn vinh vẻ đẹp kiến 

trúc Phật giáo. Nhƣng không ít những ngôi chùa tu bổ sai, không tuân thủ nguyên tắc, để 

lại hậu quả xấu và làm biến dạng di tích. Vậy nội dung những nguyên tắc tu bổ, tôn tạo 

di tích kiến trúc nhƣ thế nào. Theo Qui chế Bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử 

văn hóa và danh lam thắng cảnh (ban hành kèm theo Quyết định số 05/2003/QĐ-

BVHTTDL) nêu 06 nguyên tắc cần phải tuân thủ trong quá trình tiến hành tu bổ, tôn tạo 

và phục hồi di tích gồm: 

Thứ nhất; Chỉ tiến hành bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trong trƣờng hợp cần 

thiết và phải lập thành dự án. Về cơ bản các di tích trên thực tế hiện trạng và tình 

trạng kỹ thuật bị xuống cấp ở các mức độ khác nhau và khi áp dụng các biện pháp 

nghiệp vụ tu bổ cho từng trƣờng hợp cụ thể nhất thiết phải lập thành các dự án nhƣ: 

Dự án bảo quản; dự án tu bổ, tôn tạo hay dự án phục hồi di tích... Với chùa Việt là tài 

sản quí báu của cha ông ta để lại, bởi vậy nhất thiết chúng ta phải cùng nhau gìn giữ 

tài sản chung, trong trƣờng hợp cần tu sửa, phải lập thành dự án trình cấp có thẩm 

quyền xin chủ trƣơng cho phép mới đƣợc tiến hành tu sửa tuy theo cấp độ. 

Thứ hai; Đảm bảo tính nguyên gốc, tính chân xác, tính toàn vẹn và sự bền 

vững của di tích. Việc tu sửa phải đảm bảo gìn giữ tối đa các giá trị nguyên gốc của 

di tích, nghĩa là phải hạn chế thay thế, và chỉ thay thế khi không còn khả năng, nhƣng 

đòi hỏi phải chính xác thay thế bằng vật liệu tƣơng tự. Đây là nguyên tắc quan trọng 

giúp cho di tích giữ gìn đƣợc nét kiến trúc truyền thống sau khi đƣợc thực hiện tu bổ, 

tôn tạo. Trên thực tế, di tích kiến trúc là một thực thể kiến trúc vật bao gồm trong đó 

một tổ hợp vật kiến trúc nguyên gốc không thể tái tạo mà chỉ có thể bảo tồn nguyên 

trạng hình hài và giá trị vốn có của nó.  

Thứ ba; Ƣu tiên cho các hoạt động bảo quản, gia cố di tích, trƣớc khi áp dụng 

những biện pháp kỹ thuật tu bổ và phục hồi khác. Một trong những nguyên tắc cơ bản 

là giữ lại, tận dụng tối đa các thành phần của cấu trúc, cấu kiện trong di tích, ƣu tiên 

bảo quản, gia cố trƣớc khi thay thế, phục hồi. Căn cứ vào mức độ xuống cấp của di 

tích để có thể ƣu tiên áp dụng các biện pháp kỹ thuật khác nhau: Với những di tích có 

dấu hiệu xuống cấp nhỏ thì cần phải áp dụng biện pháp bảo quản và gia cố để kéo dài 

tuổi thọ của công trình với thời gian. Khi các biện pháp bảo quản, gia cố triển khai 
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không khả thi thì mới áp dụng biện pháp kỹ thuật tiếp theo là tu bổ, tôn tạo di tích. 

Đây là việc làm ƣu tiên có trình tự các giải pháp theo mức độ, rất cần thiết nhằm giữ 

gìn tối đa các yếu tố cấu thành nguyên gốc di tích. 

Thứ tư; Việc thay thế kỹ thuật hay chất liệu mới phải đƣợc thí nghiệm trƣớc để 

đảm bảo kết quả chính xác khi áp dụng vào di tích. Thay thế nhất thiết phải bằng vật 

liệu tƣơng tự vật liệu gốc, cần lặp lại hoàn toàn chính xác đặc điểm cấu tạo, liên kết. 

Trên thực tế, việc thay thế kỹ thuật là điều tất yếu và có sự hỗ trợ đắc lực của khoa 

học công nghệ, song phải chú ý đến tính an toàn trong quá trình thực hiện thay thế để 

đảm bảo tính hợp lý, khoa học... Khi thay thế vật liệu, đặc biệt là vật liệu gỗ trong các 

cấu kiện kiến trúc cần phải đƣợc thể hiện có tính tƣơng đồng về vật liệu (chất liệu, 

tuổi thọ, độ bền), kiểu dáng, kích thƣớc, màu gỗ và phải tổ chức thể nghiệm trƣớc khi 

đƣa vào thực tiễn để áp dụng tại từng trƣờng hợp di tích cụ thể. 

Thứ năm; Chỉ thay thế một bộ phận cũ bằng một bộ phận mới của di tích khi 

có đủ những chứng cứ khoa học chuẩn xác và phải có sự phân biệt rõ ràng giữa bộ 

phận cũ và bộ phận mới đƣợc thay thế. Có thể hiểu rằng, chỉ thay thế một bộ phận cũ 

trong di tích khi có cơ sở dữ liệu khoa học chính xác, phần mới phục hồi phải phù 

hợp và coi nhƣ tạo thành một chỉnh thể thống nhất với phần nguyên gốc còn lại. 

Trong thực tế, chúng ta phải luôn cố gắng đến mức tối đa sử dụng vật liệu và kỹ thuật 

truyền thống vào việc thay thế các chi tiết trong di tích. Tuy nhiên phải có dấu hiệu 

phân biệt rõ ràng giữa bộ phận mới thay với bộ phận cũ. 

Thứ sáu; Đảm bảo an toàn cho công trình và khách tham quan. Trong quá trình 

tu bổ cần phải tạo ra hành lang an toàn thông qua các hệ thống bảo vệ có khoảng cách 

hợp lý, sử dụng các trang thiết bị, máy móc có độ chính xác cao, đặc biệt là các công 

việc liên quan đến dịch chuyển cấu kiện kiến trúc. Các việc làm này đòi hỏi sự phối 

hợp mang tính nhịp nhàng khi triển khai thực hiện tại di tích. Đồng thời, trong quá 

trình tu bổ cần thực hiện các biện pháp cảnh báo cần thiết tại các di tích để cộng 

đồng, khách tham quan biết và giữ khoảng cánh an toàn cho bản thân, hạn chế tối đa 

sự nguy hiểm đến tính mạng của con ngƣời tại khu vực thực hiện hoạt động tu bổ, tôn 

tạo các công trình kiến trúc di tích. 

Trên đây là 06 nguyên tắc quy định trong văn bản của nhà nƣớc cần phải tuân 

thủ trong quá trình thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích. Thực tế khi bàn sâu hơn 

về các nguyên tắc tu bổ, tôn tạo di tích này, ngoài 06 nguyên tắc đã đƣợc nêu ra trong 

quy định mang tính văn bản quản lý nhà nƣớc, NCS đã tiếp cận nghiên cứu thêm các 

nguyên tắc bổ trợ thêm khác, đƣợc các nhà nghiên cứu nêu ra trong một số công trình 

của mình nhƣ: 
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Tác giả Hoàng Đạo Kính đánh giá, việc trùng tu chủ yếu ở các di tích là: “tu sửa, 

tu sửa nhỏ và tu sửa lớn theo nguyên tắc và bài bản khoa học” [92, tr.252]. Trong tu sửa 

cần phải thực hiện đảm bảo các nguyên tắc cụ thể: 1/ hạn chế tối đa mọi sự thay thế, chỉ 

thay thế khi không còn khả năng cứu vãn, thay thế bằng vật liệu tƣơng tự. 2/ Giữ lại và 

tận dụng tối đa các thành phần của cấu trúc bị hƣ hại từng phần. 3/ Trong tu sửa phải lặp 

lại hoàn toàn chính xác các đặc điểm cấu tạo và liên kết vốn có. 4/ Mọi sự thay thế hoặc 

bổ sung cần đƣợc lƣu lại trong hồ sơ. 5/ Những nội dung mang tính chất khôi phục, chỉ 

đƣợc làm hết sức thận trọng trên cơ sở khoa học khách quan và cần biết điểm dừng. 6/ 

Trong tu sửa, cần đề cao phƣơng châm cứu chữa và duy trì lâu dài di tích là chính yếu, 

và theo tác giả cần “tránh việc chạy theo bằng mọi giá sự hoàn chỉnh đến cùng, điều dễ 

dàng dẫn di tích đến tình trạng mất độ tuổi, như thế là đánh mất cả tính nguyên gốc và 

tính thuyết phục của di tích” [92, tr.253].  

Rộng hơn khi nói tới nguyên tắc tu bổ quy hoạch, tác giả Doãn Minh Khôi viết 

“di tích như một hằng số trong sự biến đổi và chuyển hóa không gian đô thị” về nhận 

thức trong mối quan hệ này, tác giả cho rằng với các nhà quy hoạch cần: Biết né tránh 

các khu vực di tích khi quy hoạch tổng thể; Xác định phạm vi gây ảnh hƣởng của các 

công trình bao quanh di tích; Di tích là một hằng số nên bản thân nó có thể đóng vai trò 

chi phối hình thức các kiến trúc bao quanh nó cả về định tính và định lƣợng [85, tr.92].   

 Vấn đề đặt ra ở đây là tổ chức bộ máy quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích các 

cấp, ngành (chủ thể của quản lý từ trung ƣơng đến địa phƣơng) sẽ căn cứ vào các nguyên 

tắc để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích nói 

chung, di tích kiến trúc chùa Việt nói riêng sao cho đạt hiệu quả cao hơn. 

1.2.4. Nội dung quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích  

Để xác định nội hàm nội dung quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích NCS đã 

dựa vào khái niệm về quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích (Theo quan điểm mà tác 

giả luận án đã nêu ra, ở trang 28) và các căn cứ cơ bản sau đây. 

- Căn cứ để nêu ra nội dung quản lý trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích là 

việc thông qua những phân tích các yếu tố cấu thành của hệ thống quản lý, công 

năng, quan hệ của nó với môi trƣờng khách quan, từ đó tìm ra nội dung và quy luật 

vận hành của các nội dung đó.  

- Để xây dựng các nội dung quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, ngoài việc 

vận dụng thuyết hệ thống, NCS đã vận dụng quan điểm lý thuyết mô hình quản lý theo 

quá trình của Harold Koontz đã đƣợc sơ đồ hóa ở trang 8 của luận án và trên cơ sở các 

văn bản trong phạm vi quốc gia nhƣ: Điều 160 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Điều 
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34, 54, 55 Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2009; Nghị định 

166/2018/NĐ-CP; Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Thông tƣ 18/2012 của Bộ 

VH,TT&DL... 

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, NCS nêu ra 04 nội dung cơ bản trong 

quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc bao gồm: 

(1) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan tới quản lý hoạt động tu 

bổ, tôn tạo di tích  

(2) Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý dự án tu bổ di tích 

(3) Tổ chức giám sát quá trình thực thi dự án (giám sát các hoạt động) 

(4) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện dự 

án tu bổ, tôn tạo di tích 

Trên đây là 04 nội dung cơ bản nêu ra sẽ đƣợc vận dụng vào khảo sát, phân 

tích thực trạng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích trong chƣơng 2 của luận án.  

1.2.5. Sự khác nhau giữa quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa với 

các loại di tích khác  

1.2.5.1. Sự khác nhau nhìn từ vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam  

Khi nói đến tôn giáo, là chúng ta đề cập đến Giáo hội. Hiểu một cách vắn tắt, 

giáo hội là cơ cấu tổ chức, bộ máy hành chính của tôn giáo và cũng là cơ quan quyền 

lực của tôn giáo. Nói đến giáo hội là nói đến pháp nhân về tổ chức và không dừng lại 

ở mối quan hệ trong đạo pháp mà còn là mối quan hệ xã hội. Đối với bất cứ một tôn 

giáo hoàn chỉnh nào đều hình thành cơ cấu tổ chức giáo hội để quản trị tín đồ và lo 

các công việc nhƣ: đào tạo chức sắc, hƣớng dẫn việc tu học cho tín đồ, chức sắc, việc 

phong chức, bổ nhiệm và điều chuyển chức sắc, việc xây dựng, duy tu cơ sở tôn giáo, 

in ấn, xuất bản kinh sách,… Nhƣ vậy điểm khác nhau cơ bản nhất đối với việc quản 

lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa so với các loại hình di tích truyền 

thống khác, đó là sự tham gia của Giáo hội Phật giáo các cấp trong những nội dung 

quản lý, và tổ chức giáo hội tham gia việc xây dựng, duy tu cơ sở tôn giáo.  

Để nhìn nhận rõ hơn về đặc điểm này, NCS xin đề cập sự ảnh hƣởng của Giáo 

hội Phật giáo tới hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt, cũng nhƣ việc khuyến 

khích các tự viện trong cả nƣớc hƣởng ứng phong trào “song song với các hoạt động 

về đạo pháp, các hoạt động lao động sản xuất, góp phần xây dựng đất nước, thực 

hiện kinh tế tự túc tại các tự viện” [55, tr.41]. Thứ nhất; việc các Tăng, Ni góp công 

lớn trong việc kêu gọi xã hội hoá, thu hút đƣợc nhiều ngồn vốn đầu tƣ cho hoạt động 

tu bổ, tôn tạo phục hồi nhiều ngôi chùa, thiền viện, tự viện (Đặc điểm này không có ở 
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loại hình di tích khác). Cụ thể, với sự đóng góp lớn trong quá trình thực hiện trùng tu 

các di tích chùa, tự viện hay xây mới thêm các cơ sở Phật giáo nhƣ: “chùa Ba Vàng 

(Quảng Ninh); Trúc Lâm Thiên trường giai đoạn 1 (Nam Định); chùa Khánh Quang 

(Thanh Hoá); chùa Am Các (Thanh Hóa); chùa Nhật Chiêu (Vĩnh Phúc); chùa Tân 

Thanh (Lạng Sơn); Liên hoa Bảo tháp chùa Linh Ứng (Nam Định); xây dựng tượng 

Phật cao 49 mét tại thiền viện Trúc lâm Tây Thiên (Vĩnh Phúc)...” [55, tr.40]. Thứ 

hai; việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các cơ sở thờ tự Phật giáo ảnh hƣởng tới sự biến 

đổi tới kiến trúc ngôi chùa. Theo số liệu trong báo cáo tổng kết tại Đại hội Đại biểu 

Phật giáo, lần thứ VIII. “Trên cả nước hiện nay tổng số có 18.466 cơ sở thờ tự Phật 

giáo, gồm: 15.846 cơ sở Bắc tông; 454 cơ sở Nam tông Khmer; 106 cơ sở Nam tông 

Kinh; 541 Tịnh xá; 467 Tịnh thất; 998 Niệm Phật đường; 54 tự viện Phật giáo người 

Hoa” [55, tr.20]. Nhƣ vậy với khối lƣợng lớn các cơ sở thờ tự Phật giáo, trong xã hội 

biến động, dẫn đến những thay đổi nhất định đến kiến trúc dân tộc. Ðối với kiến trúc 

chùa Việt cũng chịu ảnh hƣởng từ những biến động ấy, nghệ thuật trang trí, tạo hình 

nâng cao dần, phong cách kiến trúc từng thời kỳ có nhiều biến đổi, mỗi thời kỳ lại 

mang dáng dấp và thể hiện một cách rõ ràng dấu ấn của Phật giáo đƣơng thời. Chính 

những vấn đề nêu ra trên đây là điểm khác biệt mà chỉ có liên quan tới ngôi chùa Phật 

giáo, liên quan tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xu hƣớng chung để so sánh với 

loại hình di tích khác.  

1.2.5.2. Sự khác nhau nhìn từ vai trò của nhà sư trụ trì tại các ngôi chùa 

Trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt trong lịch sử cũng nhƣ hiện 

nay đều có sự tham gia tích cực của sƣ trụ trì, từ đó cần phát huy vai trò, uy tín của sƣ 

trụ trì trong việc huy động nguồn lực xã hội. Vì vậy, trong quá trình quản lý cần quan 

tâm đến vai trò của sƣ trụ trì. Thực tế, trong nhiều năm qua, các vị sƣ trụ trì là ngƣời 

đã có nhiều hoạt động tham gia tích cực vào việc huy động các nguồn lực cho tôn tạo 

di tích. Có thể nhận thấy, có các dự án đƣợc sử dụng từ nguồn vốn xã hội hóa, nguồn 

vốn này đã đƣợc sử dụng hiệu quả cho từng công việc cụ thể nhƣ tu bổ các công trình 

trong chùa chính hay các công trình phụ cận nhƣ kè ao hồ, xây tƣờng bao, cải tạo 

vƣờn cây... Ngoài ra, nguồn vốn xã hội hóa do các nhà sƣ trụ trì đã sử dụng có hiệu 

quả, trƣờng hợp nhƣ ở chùa Đậu (huyện Thƣờng Tín, Hà Nội), nhà sƣ đã sử dụng 

nguồn vốn xã hội hóa trong việc mở rộng không gian sinh thái/trồng vƣờn cây xanh 

công viên và xây dựng kiến trúc tháp và cầu ở khu vực công viên cây xanh. Theo sƣ 

trụ trì chùa Đậu cho biết: “Trong 05 năm trở lại đây, tôi đã cố gắng vận động phật tử 

có lòng hảo tâm công đức tiền của, hiện vật vào việc mua lại đất ruộng của dân trong 
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làng để mở rộng không gian của di tích, mặt khác tôi cũng nhờ đến chính quyền cấp 

xã, huyện vận động người dân hiến tặng một phần diện tích đất ruộng vào chùa. Sau 

đó, tôi cũng đã vận động một số cá nhân công đức tài chính để đi mua cây ăn quả về 

trồng tại chùa. Và có được kết quả như ngày hôm nay là sự chung tay đóng góp của 

các phật tử và cộng đồng cư dân sở tại khi đến với chùa Đậu” (TLPV ngày 

18/5/2019). Vai trò của sƣ trụ trì trong hoạt động bảo quản, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo di 

tích đƣợc thể hiện khá rõ. Với vị trí là ngƣời tu hành tại di tích, trong nhiều năm qua, 

các sƣ trụ trì đã cùng các tín đồ, Phật tử, ngƣời dân địa phƣơng tổ chức thực hiện các 

dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích. Ngoài các dự án do ngân sách nhà nƣớc cấp, 

các vị sƣ trụ trì đã đứng ra thực hiện các dự án nhỏ nhƣ thƣờng xuyên kiểm tra, phát 

hiện những chỗ có hiện tƣợng bị hƣ hại để báo cáo cho cơ quan quản lý các cấp kịp 

thời quan tâm và lập dự án tu bổ di tích. Trƣờng hợp nhƣ tại chùa Phật Tích (huyện 

Tiên Du, Bắc Ninh), nhà sƣ đã huy động nguồn vốn xã hội hóa để tu bổ lại một số 

tháp mộ vào năm 2017 và sƣ trụ trì chùa Phật Tích đã thƣờng xuyên tổ chức đảo ngói 

các công trình phụ cận trong di tich. Đồng thời, các dự án tôn tạo di tích với nguồn 

ngân sách đƣợc huy động từ xã hội hóa đã đƣợc sƣ trụ trì sử dụng vào việc tu sửa 

nhỏ, tôn tạo di tích. Trƣờng hợp tại di tích chùa Pháp Vân (huyện Văn Lâm, Hƣng 

Yên), các hạng mục tôn tạo ở đây đã thấy rất rõ nhƣ cải tạo không gian khu sinh thái, 

xây hồ nƣớc và lầu Quan âm… Mặc dù các hạng mục tôn tạo cũng còn nhiều vấn đề 

phải bàn, song về một mặt nào đó cũng cần ghi nhận sự đóng góp của sƣ trụ trì trong 

hoạt động tu bổ, tôn tạo tại di tích chùa Pháp Vân. Có thể nói, do có sự hiện diện của sƣ 

trụ trì tại các di tích nên các ngôi chùa hầu nhƣ là không có hiện tƣợng bị mất cắp di 

vật, cổ vật. Đồng thời, sƣ trụ trì còn có vai trò trong việc giám sát các công trình, dự án 

tu bổ di tích bằng nguồn ngân sách nhà nƣớc cấp. Trƣờng hợp nhƣ tại chùa Đậu (huyện 

Thƣờng Tín, Hà Nội) đang thực thi dự án tu bổ tam quan kiêm gác chuông. Sƣ trụ trì là 

thành viên trong ban tu bổ di tích, chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động tu bổ tại 

chùa Đậu và sƣ trụ trì đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực thi dự án.  

1.2.5.3. Sự khác nhau nhìn từ sự tham gia đóng góp tài chính của cộng đồng 

và hội phật tử trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt 

Xuất phát từ quan niệm “đất vua, chùa làng”, vì vậy, ngôi chùa trƣớc hết do 

cộng đồng cùng các phật tử bỏ công sức, tiền của ra xây dựng và tu bổ. Trong bài văn 

bia ở chùa Thiệu Phúc - Bắc Giang, một nhân vật rất nổi tiếng ở thời Trần là sử thần Lê 

Quát đã viết “chỗ nào có ngƣời ở, tất có chùa Phật, bỏ rồi lại xây, hỏng rồi lại sửa, 

chuông trống lâu đài chiếm đến nửa phần so với dân cƣ”. Trong các văn bia của các 
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thời còn đƣợc lƣu giữ, có hàng ngàn tấm bia ghi việc sửa sửa chùa và sự đóng góp tiền 

của, công sức của cộng đồng cƣ dân sở tại và ngƣời dân ngoài làng xã. Chính nhờ có sự 

đóng góp này mà hàng ngàn ngôi chùa còn tồn tại đến ngày nay, dù cho không biết bao 

nhiêu ngôi chùa đã bị binh lửa chiến tranh và sự khắc nghiệt của khí hậu nhiệt đới tàn 

phá. Có thể nói từ xa xƣa bảo vệ di tích đã là sự nghiệp của toàn dân... 

Trong thời điểm hiện nay ở nƣớc ta, mỗi năm nhà nƣớc chỉ có thể cấp nguồn 

kinh phí hỗ trợ vài chục tỷ đồng để bảo quản, tu bổ chống xuống cấp cho các di tích 

đã xếp hạng là di tích quốc gia, trong đó có các ngôi chùa. Song việc đầu tƣ tài chính 

của nhà nƣớc không thể cấp nhiều cho các di tích chùa trong cả nƣớc. Vì vậy, việc 

huy động tâm trí, tiền của của cộng đồng cũng nhƣ các phật tử đóng góp cho hoạt 

động tu bổ, tôn tạo di tích không chỉ là sự tiếp nối truyền thống, mà còn là một đòi 

hỏi xuất phát từ thực tiễn. 

Trong thực tế, do các nhà sƣ trụ trì giáo độ Phật pháp cho các phật tử và cộng 

đồng cƣ dân, nên họ đã có lòng ngƣỡng mộ đối với đạo Phật và cơ sở thờ tự của Phật 

giáo. Trong quá trình tiếp xúc, giảng đạo, các nhà sự trụ trì đã kêu gọi các phật tử, 

cộng đồng phát tâm công đức tài chính, công sức vào hoạt động của ngôi chùa, trong 

đó có hoạt động tu bổ, tôn tạo các hạng mục công trình. Đối với các phật tử khi tham 

gia sinh hoạt tại chùa thì thƣờng lập ra các đoàn, hội có tổ chức có nội quy hoạt động 

cụ thể, trong đó có điều lệ liên quan đến việc đóng góp công sức và tài chính cho hoạt 

động tu bổ, tôn tạo ngôi chùa (tuy nhiên đều tự nguyện). Qua khảo sát tại một số ngôi 

chùa có quy mô lớn ở các tỉnh vùng châu thổ Bắc Bộ cho thấy, khi thực hiện hoạt 

động tu bổ, tôn tạo, chính quyền địa phƣơng và sƣ trụ trì đã tổ chức họp dân, họp hội 

phật tử để kêu gọi việc hƣng công tiền của vào việc tu bổ, tôn tạo ngôi chùa thờ Phật 

tại chính các làng xã. Công việc triển khai này đều nhận đƣợc sự ủng hộ vô cùng lớn 

của cộng đồng, hội phật tử, họ tự nguyện quyên góp tài chính theo sức lực của mình 

để cùng với chính quyền địa phƣơng và nhà chùa nhanh chóng thực hiện hoạt động tu 

bổ, tôn tạo di tích. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, sƣ trụ trì cũng đã huy 

động cộng đồng và hội phật tử đóng góp công sức vào hoạt động cụ thể nhƣ: Hỗ trợ 

vận chuyển vật liệu xây dựng, thu gom phế liệu trong quá trình tu bổ, tôn tạo... Nhìn 

chung, cùng với nguồn vốn của nhà nƣớc cấp thì việc đóng góp tài chính, công sức 

của cộng đồng và hội phật tử đóng vai trò khá quan trọng trong hoạt động tu bổ di 

tích chùa ở nƣớc ta hiện nay. 

Từ những đặc điểm khác nhau liên quan trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo 

di tích kiến trúc chùa đã nêu trên đây, một đặc điểm khác nhau hơn nữa là ngoài sự 
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hiện diện của ngôi chùa Việt trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, còn có sự hiện diện của 

ngôi chùa Việt ở ngoài nƣớc. Hiện nay theo thống kê sơ bộ trên toàn thế giới, từ châu 

Âu sang châu Á, thậm chí cả châu Phi, châu Úc, Ấn Độ đã có khoảng 300 ngôi chùa 

do các tăng, ni, phật tử Việt Nam xây dựng và trụ trì, đã và đang dần đóng góp vào 

việc truyền bá giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, tuy không thuộc phạm vi nghiên 

cứu của đề tài này [nguồn Internet cập nhật ngày 20/8/2018].  

1.3. Tình hình tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt ở bắc Bộ 

1.3.1. Khái quát về ngôi chùa Việt ở Bắc Bộ 

1.3.1.1. Những vấn đề về lịch sử/diễn biến kiến trúc chùa Việt 

Trong các kiến trúc tôn giáo ở Việt Nam, nơi thờ Phật đƣợc gọi là chùa phân biệt 

với đền, miếu hay nhà thờ chỉ nơi thờ các vị thần trong các tín ngƣỡng và tôn giáo khác 

[110, tr.16]. Để làm nền tinh thần cho ngôi chùa, cần phải điểm lại đôi nét về bƣớc đi 

trong lịch sử hình thành và phát triển của Đạo Phật ở Việt Nam. Theo sách Tam Quốc 

Chí, Ngô Chí viết “Mỗi lần viên thái thú Sỹ Nhiếp (năm 177-266 SCN) đi ra ngoài, có 

nhiều người Hồ đi theo bên xe của ông, người Hồ nói tới ở đây là những người Ấn Độ 

hay Trung Á. Đó là tình hình Luy Lâu cuối thế kỷ II đầu thế kỷ III” [111, tr.12]. 

Theo cách hiểu trên, có thể thấy Phật giáo chính thức du nhập vào Việt Nam 

khoảng đầu công nguyên (cuối thế kỷ II đầu thế kỷ III). Ban đầu là do các nhà sƣ Ấn 

Độ đã vân du hoằng pháp cùng với các thƣơng gia Ấn đã đến từ trƣớc đó, gồm cả 

đƣờng bộ lẫn đƣờng thủy, nhƣng rõ nét nhất là bằng đƣờng thủy. Trung tâm Phật giáo 

sớm nhất, và cũng là nơi tập trung đông các nhà sƣ Ấn Độ nhất ở Việt Nam thời bấy 

giờ là Luy Lâu (còn có tên Ly Lâu, Liên Lâu), thuộc quận Giao Chỉ, tức vùng Dâu, 

ngày nay là huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. “Đạo Phật đầu tiên do các thƣơng 

gia Ấn Độ đem đến. Những ngƣời này không phải là những nhà truyền giáo; họ chỉ 

sống đời sống tín ngƣỡng của họ trong lúc lƣu lại Giao Châu, và chính vì vậy mà 

ngƣời Giao Châu biết đến đạo Phật…”, [94, tr.44]. Đạo Phật đã hiện diện ở Giao 

Châu từ ngày đó, và lẽ tất nhiên Đạo Phật tới Giao Châu nhƣ một cuộc “Hôn phối, 

duyên sinh” tự nhiên trời định, không áp đặt, mà đƣợc dân chúng tự nguyện tiếp nhận 

dễ dàng, có lẽ do là tôn giáo của từ bi, chia sẻ và xoa dịu nỗi đau bị mất nƣớc, bị nô 

dịch của dân tộc.  

Một đặc điểm khác rất đáng tôn trọng là đạo Phật tùy duyên mà hóa độ, tƣ duy 

hội với các dòng tƣ tƣởng và tín ngƣỡng nơi nó tiếp cận không làm biến dạng truyền 

thống nền văn hóa ở nơi Phật pháp đƣợc hoằng dƣơng. Có thể tin đƣợc rằng ngay từ 

những năm đầu công nguyên, ngƣời Việt đã đƣợc tiếp xúc với đạo Phật. Từ đó tới 
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nay, mặc dù có những thăng trầm, nhiều dấu ấn của đạo Phật đã để lại trên đất Việt ở 

một góc độ nào đó, tôn giáo này đã tác động tới cả phong tục tập quán, tình cảm, tƣ 

tƣởng của mọi tầng lớp xã hội. “Suy cho cùng, bƣớc đi của Phật giáo trên đất Việt và 

hoàn cảnh lịch sử, xã hội đã chi phối tới bƣớc đi của ngôi chùa Việt. Ngƣợc lại, chính 

ngôi chùa Việt nhiều khi đã bƣớc/vƣợt ra ngoài phạm trù Phật giáo để phản ánh rõ rệt 

một số vấn đề của lịch sử xã hội” [16, tr.23].  

Thực tế cho thấy, là các ngôi chùa nói chung hiện nay thƣờng không còn 

nguyên vẹn, nhiều ngôi chùa chỉ còn trong sử sách. Thực trạng ấy có nhiều nguyên 

nhân tác động từ các yếu tố tự nhiên và xã hội. Điều đó đã khiến cho chúng ta khó có 

thể nhìn nhận một cách chân xác về ngôi chùa, nhất là ở giai đoạn đầu khi đạo Phật 

du nhập vào nƣớc ta. Tuy nhiên căn cứ vào những tƣ liệu biên chép và thực tiễn tồn 

tại của các dấu tích, dấu vết chùa tháp để nhìn nhận về diễn biến của ngôi chùa Việt. 

Dƣới thời Bắc thuộc, “vào đầu thế kỷ III Khương Tăng Hội (gốc người vùng 

Sogdiaue - Ấn Độ) đã khai mở Thiền học Đại Thừa trên đất Việt. Vào giai đoạn này, 

kiến trúc Phật giáo được Tăng Hội gọi là “Miếu Đường” (Bài tựa kinh pháp cảnh); 

cũng có khi ông gọi là “Tông Miếu” (lục độ tập kinh). Ngôn từ chùa (tự) chưa thấy 

xuất hiện. Các kiến trúc mà Tăng Hội nói tới đến nay chưa có điều kiện để xác định” 

[16, tr.26]. Vào thế kỷ V - VI, trong xã hội Việt, đạo Phật đã phát triển khá mạnh, đã 

có nhiều kiến trúc Phật giáo nổi tiếng. 

Sau chiến thắng Bạch Đằng (năm 938), đất nƣớc Việt Nam độc lập, trong 

khi Nho giáo chƣa có địa vị đáng kể thì Phật giáo đã có một ảnh hƣởng rất 

lớn không những đối với đời sống tâm linh mà cả đời sống chính trị. Các 

vƣơng triều thời kỳ độc lập, từ Ngô, Đinh, Lê cho đến Lý, Trần đều ủng hộ 

Phật giáo. Đó là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo trong lịch sử Việt Nam, 

chùa tháp Phật giáo cũng bƣớc vào giai đoạn phát triển mới [110, tr.31-32]. 

Trong thế kỷ X nhà Đinh và tiếp đó là nhà Lê cùng đóng đô ở Hoa Lƣ chỉ dựa 

vào Thiền Uyển tập anh cũng biết đƣợc tên một số ngôi chùa ở đây nhƣ: chùa Đại 

Vân, Vận Tuế, chùa Bà Ngô... Năm 1963 đã tìm thấy ở Hoa Lƣ gần hai chục cột đá 

khắc các minh văn liên quan đến Phật giáo - bản đồ sông Hoàng Long. Hiện nay, các 

cột kinh Hoa Lƣ đều tìm thấy trong lòng đất, nhƣng hẳn xƣa kia chúng phải đƣợc 

dựng quanh các ngôi chùa. 

Triều đại Lý (1010 - 1225) bắt đầu, vua Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long, Phật 

giáo Việt Nam phát triển lên một bƣớc mới. Kiến trúc chùa đƣợc xây dựng khá nhiều 

và có nhiều cấp độ khác nhau. Chùa có thể phân chia làm ba loại: đại danh lam, trung 
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danh lam và tiểu danh lam. Đại danh lam lại có thể chia hai loại: 1/Đại danh lam kiêm 

hành cung. Tiêu biểu cho dạng chùa này là các chùa Phật Tích, Vinh Phúc, Lâm Sơn 

(đều thuộc Bắc Ninh, Bắc Giang); chùa Long Đọi, Chƣơng Sơn (Hà Nam); 2/Chùa đại 

danh lam không kiêm hành cung. Theo sử sách loại chùa này khá nhiều nhƣng hiện tồn 

chỉ còn chùa Bà Tấm (Hà Nội); chùa Hƣơng Lãng (Hƣng Yên) [16, tr.31-32]. 

Vào thời Trần (thế kỷ XIII - XIV) đạo Phật ở nƣớc ta vẫn tiếp tục phát triển. 

Ngôi chùa đƣợc nhắc đến sớm nhất có lẽ là chùa Phổ Minh (Nam Định) và chùa Yên 

Tử. Khác với thời Lý, hiện nay còn giữ đƣợc một số bộ phận kiến trúc gỗ của ngôi 

chùa thời Trần đó là vì nóc nhà thƣợng điện chùa Dâu (huyện Thuận Thành, Bắc 

Ninh), vì nóc và các bức cốn ở chùa Thái Lạc (Hƣng Yên), nhà thƣợng điện khá 

nguyên vẹn của chùa Bối Khê (huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội). 

Sang thời Lê Sơ (thế kỷ XV) Phật giáo bị chính quyền hạn chế. Ngôi chùa 

không còn điều kiện phát triển. Trên thực tế, “có thể tìm đƣợc rất ít dấu vết cụ thể 

liên quan đến ngôi chùa ở thời Lê Sơ (hiện mới tìm thấy một vài tấm bia nhƣ ở chùa 

Kim Liên - Hà Nội, chùa Cao - Quốc Oai - Hà Nội). Những chùa làng không để lại 

một chữ nào để minh chứng nên có thể qua tạo hình để nhận thấy chúng vẫn đƣợc 

tiếp tục xây dựng, tuy rất ít ỏi” [16, tr.37]. 

Thời Mạc (thế kỷ XVI) đó là thời kỳ bắt đầu hƣng thịnh của kiến trúc đình 

làng. Nhƣng không ít ngôi chùa đƣợc trùng tu xây dựng trong thời kỳ này. Các kiến 

trúc và điêu khắc thời Mạc dƣờng nhƣ có ý thức trong việc thừa kế truyền thống Trần 

nhƣng một phong cách dân gian đã bắt đầu phát triển. Các di tích thời Mạc đã phát 

triển ở các vùng đồng bằng Bắc Bộ có nhiều chùa nhƣ: Chùa Cói, Thƣợng Trƣng, 

chùa Hạ (Vĩnh Phúc), chùa Ninh Hiệp, Đa Tốn (Hà Nội), chùa Côn Sơn (Hải 

Dƣơng)… Cùng với đó xuất hiện nhiều ngôi chùa “nội công ngoại quốc” phát triển 

với quy mô lớn ở thế kỷ XVII. Trong các thế kỷ XVII - XVIII ngôi chùa đã tiếp tục 

đƣợc xây dựng, đặc biệt có chùa của nhà nƣớc, chùa làng. Thế kỷ XVIII việc xây 

dựng và trùng tu chùa ở Đàng ngoài vẫn đƣợc các chúa Trịnh đẩy mạnh (tiêu biểu có 

2 ngôi chùa: Tây Phƣơng và Kim Liên, Hà Nội). Đối với Đàng trong ngôi chùa cũng 

đƣợc xây dựng ở khắp nơi lan rộng tới lƣu vực sông Cửu Long. 

Sang thế kỷ XIX mặc dù chùa không đƣợc xây dựng ồ ạt nhƣ trƣớc, nhƣng 

việc trùng tu, tôn tạo vẫn tiếp tục mở rộng, đến mức độ gần nhƣ không có ngôi chùa 

nào là không có dấu vết của thế kỷ XIX. “Đến thế kỷ XX sự tiếp xúc với nền văn 

minh phƣơng Tây, đã làm lại không ít những chuyển biến đối với kiến trúc Phật giáo 

Việt Nam. Theo dõi bƣớc đi của ngôi chùa Việt qua lịch sử, có thể thấy rõ ở mỗi thời 
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kỳ, các ngôi chùa, ngọn tháp đều có một kiểu dáng riêng biệt. Bao giờ cái truyền 

thống cũng gắn liền với cái cách tân” [110, tr.62-67]. Tuy nhiên việc giữ gìn, phát 

huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, thông qua kiến trúc ngôi chùa Việt vẫn là vấn đề 

đặt ra đối với các cấp, ngành quản lý hiện nay [Phụ lục 07, tr.178]. 

1.3.1.2. Đặc điểm ngôi chùa Việt 

* Về tổng thể cảnh quan ngôi chùa 

Xây chùa bao giờ cũng là công việc trọng đại đối với ngƣời đứng ra xây dựng 

(trong đó có nhà nƣớc, ngƣời dân làng quê, các vị đại sƣ…). Trƣớc tiên là phải tìm 

kiếm lựa chọn đƣợc địa thế đất. Việc chọn đất thƣờng bị chi phối bởi  quan niệm 

phong thủy, cho rằng vị trí của chỗ ở, thế đất có một ảnh hƣởng to lớn đối với con 

ngƣời sống trên đó, mà trong trƣờng hợp cụ thể này công trình kiến trúc xây dựng 

lên để thờ Phật và ở Việt Nam còn thờ các vị thần linh trong tín ngƣỡng dân gian.  

“Nơi linh địa là vùng tươi tốt, cao ráo, sáng sủa, đẹp đẽ… ở đây có sức sống dồi 

dào… vì ở đó là chỗ hút được sinh lực của tầng trên” [16, tr.61]. Tuy nhiên, ngôi 

chùa thuộc về cộng đồng vì vậy cần có mối liên hệ với cộng đồng. Với tƣ duy nông 

nghiệp nên hầu nhƣ các kiến trúc tôn giáo đều có mối liên hệ tới yếu tố nƣớc có thể 

đó là một dòng chảy ở phía trƣớc, hoặc cạnh công trình [Phụ lục 08, tr.184]. Ngƣời 

ta tin rằng nƣớc là khởi đầu của mọi nguồn hạnh phúc cho muôn loài. Để địa thế 

tăng thêm tính linh, ngƣời ta còn theo hình thể mà quy ra chùa nằm trên linh vật 

nào, vị trí ở phía đầu hay lƣng… từ đó mà đoán định vận mệnh và một số vấn đề 

nào đó của cả làng, cả vùng. Mặt khác, thế đất phải hợp hƣớng, phổ biến nhất là 

hƣớng Nam (Đông Nam, Tây Nam) và có thể chọn hƣớng chính Tây. Ngôi chùa 

Việt có qui mô từ nhỏ (không gian vừa đủ, chỉ gồm ngôi Tam bảo, nhà thờ Tổ, thờ 

Mẫu...), đến to lớn hàng trăm gian gồm nhiều tòa nhà sắp xếp cạnh nhau theo bố 

cục nhất định [Phụ lục 09, tr.185].  

Từ lâu đời, ngƣời Việt Nam đã có ý thức rõ về môi trƣờng tự nhiên và xã hội 

của ngôi chùa, rất nhiều chùa có tổng thể rộng lớn, trong phạm vi bảo vệ di tích bao 

gồm rừng quốc gia hoặc đồi núi nhƣ chùa Hƣơng, chùa Côn Sơn, chùa Long Đọi, khu 

di tích Yên Tử.... Cùng với việc lựa chọn thế đất và các vấn đề liên quan khác, ngƣời 

Việt còn quan tâm tới các cây cổ thụ, trong đó có một số cây mang yếu tố triết học 

Phật giáo nhƣ: cây Bồ Đề, cây Xa la, cây hoa đại, cây muỗm (Xoài), cây mít, cây 

gạo… tất nhiên trên đất chùa còn có nhiều loại cây khác. Sự kết hợp giữa địa thế đất, 

hƣớng và cây cỏ đã tạo nên một không gian cảnh quan lý tƣởng cho công trình kiến 

trúc chùa Việt [Phụ lục 08, tr.184]. 
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* Bố cục mặt bằng, vật liệu sử dụng và kết cấu kiến trúc 

Nhìn chung, chùa Việt thƣờng đƣợc bố cục là một tổng thể không gian bao gồm 

các đơn nguyên kiến trúc sắp xếp cạnh nhau hoặc nối vào nhau tạo thành các kiểu chùa 

khác nhau. Tên các kiểu chùa thƣờng đƣợc đặt theo các chữ Hán (chữ Trung Quốc) có 

dạng gần với bình diện ngôi chùa. Kiểu chùa đơn giản nhất là chùa chữ Đinh (丁); kiểu 

chữ Công (工); kiểu chữ Tam (三); kiểu nội công ngoại quốc (I工I).  Kiến trúc chùa 

truyền thống Việt Nam khá đa dạng, có thể các kiểu bố cục nhƣ nêu ra trên đây xuất 

hiện qua các thời kỳ lịch sử khác nhau [Phụ lục 09, tr.185]. Tính đa dạng còn đƣợc biểu 

hiện qua không gian, phong cách kiến trúc địa phƣơng, chùa kiểu chữ Tam phổ biến ở 

miền Nam hơn ở miền Bắc.  

Nguyên liệu sử dụng để xây chùa hầu hết là những vật liệu quen thuộc của xứ sở 

nhiệt đới, từ tranh tre, nứa lá cho đến gỗ, gạch ngói… nhìn chung là những vật liệu 

đƣợc chọn tốt nhất có thể, tuy nhiên với khí hậu nóng ẩm, các loại vật liệu này dễ hƣ 

hỏng trong một thời gian nhất định. Xu hƣớng dùng gạch mang tính phổ biến chủ yếu 

từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Về mặt kỹ thuật, chất liệu gỗ không cho phép sự 

phổ biến vƣơn cao của công trình kiến trúc, đây cũng chính là điểm mâu thuẫn giữa 

bảo tồn và thích ứng nhu cầu sử dụng trong xã hội hiện nay.  

Ngoài việc nhận diện bố cục mặt bằng tổng thể, nguyên vật liệu của kiến trúc 

chùa, về phƣơng diện kết cấu kiến trúc thể hiện khá rõ ở các bộ cấu trúc vì kèo nóc, 

thƣờng phổ biến có các bộ vì nóc “giá chiêng”, vì nóc “chồng rƣờng”, “vì nóc kèo”, vì 

“ván mê”.... [152, tr.6-8]. Đƣơng nhiên còn có một số bộ vì khác, song thƣờng là biến 

thể của các hệ thống vì cơ bản nhƣ đã nêu ở trên. Một điểm cần chú ý, mặc dù đối với 

công trình kiến trúc chùa, nghệ thuật chạm khắc trang trí trên kiến trúc không nhiều 

nhƣ ở các kiến trúc đình, đền.v.v.. Trên thực tế cộng đồng chủ thể xác định rõ cần tập 

trung tuyệt đối/đầu tƣ công sức, tiền của và trí tuệ tạo hình cho việc tạo ra hệ thống 

tƣợng thờ trong không gian nội thất của kiến trúc. Tuy nhiên, không vì nhƣ vậy mà 

vắng bóng hoàn toàn các mảng chạm khắc trên kiến trúc chùa Việt, nhƣ ở cổng tam 

quan và các vị trí cần thiết, vẫn có các mảng chạm khắc đẹp, tiêu biểu. Điều đặc biệt 

cần quan tâm tới ở đây là các mảng chạm mang phong cách thời đại, góp phần đoán 

định niên đại của công trình kiến trúc. Nghiên cứu xác định những đặc điểm của ngôi 

chùa Việt từ việc lựa chọn không gian xây dựng đến bố cục mặt bằng tổng thể và kết 

cấu kiến trúc, từ tƣợng thờ và trang trí kiến trúc để trên cơ sở đó đòi hỏi ngƣời cán bộ 

trùng tu, các tổ chức bộ máy quản lý hoạt động trùng tu, tu bổ cần phải hiểu rõ các đặc 
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điểm mang tính truyền thống cần tuân thủ. Về cơ bản cần phải thận trọng, chính xác 

hơn khi tiếp cận với di sản gốc. 

* Tượng thờ trong chùa 

Một đặc điểm đáng chú ý trong tiếp cận nghiên cứu công trình kiến trúc chùa 

Việt đó là hệ thống tƣợng trong chùa. Nghiên cứu đặc điểm của buổi đầu du nhập 

Phật giáo vào nƣớc ta, vì vậy khi nghiên cứu tƣợng trong chùa chỉ có thể bắt đầu từ 

thế kỷ XI (thời Lý). Thực tế qua nghiên cứu đặc điểm tƣợng Phật giáo trong các ngôi 

chùa Việt có thể nhận rõ đƣợc việc bài trí tƣợng phật trong thần điện Phật giáo nhƣ 

hiện nay là một quá trình đi từ nhận thức luận của chủ thể sáng tạo trong bối cảnh 

phát triển của xã hội qua các thời kỳ - có thể từ bƣớc đầu chỉ có rất ít tƣợng rồi dần 

dần đƣợc bài trí thêm các loại tƣợng khác nhau, trong đó có tƣợng Phật, Bồ Tát, La 

Hán, tƣợng Tổ, Thập điện Diêm vƣơng, Hộ pháp… Điều cơ bản cần quan tâm ở đây 

các pho tƣợng ngoài ý nghĩa của đạo pháp, Phật triết, những quy định trong việc sắp 

đặt các tƣợng phật còn thể hiện phong cách thẩm mỹ thời đại (tƣợng phật thời Lý, kế 

thừa Lý, tƣợng thời Trần, Lê Sơ, tƣợng thời Mạc, thời Lê Trung Hƣng, thời Nguyễn). 

Thậm chí do đặc điểm của những lần trùng tu sửa chữa chùa, chủ thể sáng tạo còn 

làm thêm các pho tƣợng để bài trí bổ sung vào các lớp tƣợng đã có trƣớc đó tạo nên 

một Phật điện có nhiều tƣợng, nhiều lớp tƣợng và nhiều loại tƣợng mang các phong 

cách khác nhau. Đôi khi có những chùa bày hàng 100 pho tƣợng, nhƣ chùa Mía (Hà 

Nội) là ngôi chùa có tới 287 pho tƣợng lớn, nhỏ khác nhau; chùa Bút Tháp có nhiều 

lớp tƣợng nhƣng đều đƣợc sắp đặt theo một nguyên tắc nhất định. Khi thực hiện một 

dự án tu bổ di tích kiến trúc chùa, ngoài việc cần phải quan tâm đến kiến trúc, kết cấu 

kiến trúc và trang trí trên kiến trúc, cần chú ý đến hệ thống tƣợng thờ trong chùa [Phụ 

lục 11.2, tr.203, 204]. Trong đó có khảo sát phân tích hệ thống tƣợng và phong cách 

tƣợng một cách chính xác để không làm sai lệch ý tƣởng của ngƣời sáng tạo. 

1.3.1.3. Giá trị của ngôi chùa Việt 

Kiến trúc chùa Việt đƣợc xem là di sản văn hóa vật thể, đó là các di tích lịch 

sử văn hóa. Căn cứ vào giá trị của các ngôi chùa nhà nƣớc đã ra quyết định xếp hạng 

di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia [Phụ lục 05, tr.171]. Khi xem xét giá trị của 

ngôi chùa Việt, cơ quan quản lý di tích đều căn cứ vào quy định trong Luật di sản văn 

hóa đó là giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, tiêu biểu hơn cả chính là 

giá trị văn hóa [Phụ lục 06, tr.173]. 

* Giá trị văn hóa: Là một loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật, là cơ sở tôn 

giáo/Phật giáo. Ngôi chùa Việt có giá trị trên cả hai phƣơng diện văn hoá vật thể và 
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văn hóa phi vật thể. Về phương diện vật thể, kiến trúc chùa truyền thống Việt Nam 

khá đa dạng có thể các ngôi chùa hiện tồn tại đƣợc sáng tạo hay còn hiểu là tạo 

dựng ra ở các thời kỳ lịch sử khác nhau. Tính đa dạng đƣợc biểu hiện qua không 

gian ở các phong cách khác nhau. Ngƣời Việt đặc biệt là các nghệ nhân dân gian 

cùng các tốp/ nhóm thợ thủ công đã sử dụng vật liệu quen thuộc của xứ sở nhiệt đới 

từ tranh tre cho đến gỗ, gạch ngói, đá…, nhƣng đó là những loại vật liệu tốt nhất mà 

cộng đồng lựa chọn. Điều cơ bản và việc thể hiện rõ tài nghệ trên chính các kiến 

trúc, vì vậy mới có những cổng tam quan đƣợc xây dựng có kết cấu ba tầng đƣợc 

xem là độc nhất vô nhị. Các kiến trúc đƣợc thể hiện qua các kết cấu khung bằng gỗ, 

trên các kết cấu kiến trúc còn thể hiện các đề tại chạm khắc tinh xảo về các con vật 

linh thiêng và cây cỏ. Chính các mảng chạm và đề tài thể hiện nhƣ các bức thể hiện 

rồng, hổ phù đã đƣợc xem là những thông điệp của các thế hệ trƣớc để lại/  gửi lại 

cho hậu thế. Ngoài giá trị sáng tạo kiến trúc, trong nội thất các đền, chùa còn phải 

có hệ thống tƣợng thờ. Về điện thờ Phật ở thế kỷ XVII đã gần nhƣ đủ mặt các tƣợng 

Phật và Bồ tát nhƣ hiện nay. Những tƣợng đƣợc sắp đặt một cách bài bản, có 

nguyên tắc. Điều cơ bản ở đây là mỗi pho tƣợng lại là một tác phẩm điêu khắc có 

giá trị về mặt tạo hình. Tƣợng A Di Đà bằng đá ở chùa Phật Tích, tƣợng Phật Bà 

Quan âm nghìn mắt, nghìn tay ở chùa Bút Tháp, tƣợng Tuyết Sơn và các pho tƣợng 

tổ trong ngôi chùa Tây Phƣơng… có thể coi đó là những kiệt tác trong nghệ thuật 

tạo hình. Việc tạo hình tƣợng Phật trong chùa có thể coi đó là trí tuệ tạo hình của 

ngƣời Việt qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. 

Về phương diện giá trị văn hóa phi vật thể: Có thể khẳng định rằng, ngôi chùa 

không chỉ biểu hiện của tôn giáo, tín ngƣỡng. Một trong những đặc điểm của ngôi 

chùa Việt không chỉ xuất phát từ việc thờ Phật mà nhiều ngôi chùa của ngƣời Việt 

vùng Châu thổ sông Hồng còn thờ cả các vị thánh, thần linh nông nghiệp (chùa Bối 

Khê thờ đức Thánh Bình An, chùa Keo thờ thánh Không Lộ, chùa Thầy thờ ngài Từ 

Đạo Hạnh, chùa Tứ Pháp: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện thờ Thần nông 

nghiệp). Ở các ngôi chùa này có sự kết hợp rất rõ giữa Phật giáo với các tín ngƣỡng 

của ngƣời địa phƣơng. Tuy nhiên, về phƣơng diện vật thể các ngôi chùa đƣợc xác 

định nhƣ một bảo tàng: bảo tàng kiến trúc, bảo tàng các tác phẩm điêu khắc, bảo tàng 

của những bi ký hay những ván in sách/mộc bản. Về phƣơng diện phi vật thể, ngôi 

chùa và những hoạt động tại chùa có vị trí rất quan trọng trong đời sống văn hóa của 

cộng đồng cƣ dân chịu ảnh hƣởng khá sâu sắc của tƣ tƣởng Phật giáo. Ngôi chùa là 

nơi cộng đồng thực hành các nghi thức nghi lễ (lễ thƣợng nguyên, lễ rằm tháng bảy, 



 45 

lễ Phật đản, lễ tất niên là những dịp các phật tử và cộng đồng cƣ dân trong vùng có 

kiến trúc chùa tập trung để thực hành nghi lễ). 

Một trong những yếu tố phi vật thể khá đặc sắc diễn ra ở các ngôi chùa Việt 

vừa thờ Phật lại thờ các vị thần thánh trong tín ngƣỡng dân gian, là các lễ hội nhƣ: lễ 

hội Yên Tử (Quảng Ninh), lễ hội chùa Hƣơng (Hà Nội), lễ hội chùa Keo (Thái Bình), 

lễ hội chùa Dâu (Bắc Ninh).... Ngôi chùa Việt trong nền văn hóa cộng đồng vẫn là 

một thực thể sống động. Trƣớc mắt, qua đó giúp chúng ta có thể nhận biết, so sánh 

đƣợc bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, với văn hóa của dân tộc khác. 

* Giá trị lịch sử: Bên cạnh giá trị tiêu biểu của ngôi chùa Việt về văn hóa thông 

qua việc nghiên cứu diễn biến kiến trúc ngôi chùa Việt. Về phƣơng diện lịch sử, nhất là 

lịch sử Phật giáo Việt Nam, những dấu tích, dấu vết vật chất của ngôi chùa có thể là 

một nguồn sử liệu tin cậy để minh chứng cho sự có mặt của đạo Phật trong đời sống 

văn hóa tâm linh của ngƣời Việt. Những ghi chép và các dấu tích vật chất có thể giúp 

các nhà nghiên cứu đoán định đƣợc Phật giáo đã truyền vào đất Việt từ những năm đầu 

công nguyên. Ngoài ra, thông qua nghiên cứu kiến trúc chùa có thể nhận rõ một thực 

thể xã hội sống động minh chứng cho lịch sử Phật giáo ở các thời kỳ lịch sử khác nhau 

(thời Đinh, Lê, Lý, Trần, Mạc, Lê Trung Hƣng, Nguyễn…). Qua nghiên cứu về kiến 

trúc Phật giáo có thể góp phần nghiên cứu lịch sử tƣ tƣởng Việt Nam, ảnh hƣởng của 

triết học Phật giáo qua các triều đại phong kiến quân chủ, Phật giáo trong tiến trình dân 

tộc hóa và đồng hành cùng dân tộc. Ở một phƣơng diện nào đó, lịch sử dân tộc khác 

với lịch sử Phật giáo, tuy nhiên lịch sử Phật giáo luôn phát triển trong lịch sử của dân 

tộc và ở một góc độ nào đó cũng và đã phản ảnh lịch sử dân tộc [Phụ lục 06, tr.173]. 

* Giá trị khoa học: Tuy không phải là giá trị tiêu biểu, song khi nghiên cứu về 

kiến trúc ngôi chùa Việt, những tác phẩm điêu khắc có giá trị trong các ngôi chùa. Điểm 

cần đánh giá ở đây là trình độ của các nghệ nhân dân gian trong việc xử lý không gian 

cho kiến trúc, xử lý khối vật liệu nguyên sơ để rồi lắp ghép qua hệ thống cột, kèo, xà, các 

bộ vì trở thành một bộ khung kiến trúc gỗ mà trong trƣờng hợp cần thiết có thể tháo ra 

một cách dễ dàng lại có thể lắp ráp nên kiến trúc, điều đó cần có sự tính toán, kinh 

nghiệm đƣợc đúc kết qua thời gian nhiều năm, nhiều đời để rồi đƣợc thực hiện qua công 

trình kiến trúc nói chung, ngôi chùa Việt nói riêng. 

Trong nội thất ngôi chùa có nhiều tác phẩm điêu khắc với nhiều chất liệu khác 

nhau (gỗ, đá, đất…) đƣợc tạo tác từ tƣ duy, trí tuệ tạo hình của ngƣời Việt. Từ những 

khối gỗ nguyên sơ chƣa có hình thể, các nghệ nhân dân gian đã tạo ra những pho tƣợng 

Phật (tƣợng A Di Đà ở chùa Phật Tích, tƣợng Tuyết Sơn ở chùa Tây Phƣơng, tƣợng 
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Phật bà Quan âm nghìn mắt, nghìn tay chùa Bút Tháp và còn nhiều hơn nữa…) đó là 

những tác phẩm điêu khắc kiệt tác của nền nghệ thuật điêu khắc Việt Nam. Qua đó thể 

hiện trí tuệ trong xử lý khối, thể hiện giải phẫu hợp lý, sử dụng màu sắc thật khoa học. 

Đó chính là giá trị khoa học của tạo hình tƣợng và tạo tác kiến trúc của cha ông. 

* Giá trị thẩm mỹ: Giá trị thẩm mỹ thông qua - Bố cục trong một tác phẩm 

điêu khắc, trong kiến trúc chùa cổ, ta thƣờng gặp bố cục theo kiểu cân xứng (những 

cặp rồng, những hoa văn hoạ tiết đối nhau...), bố cục hƣớng tâm (có hoa văn trung 

tâm trong một khung khép kín), bố cục hình dải (hoa Cúc, dây hình chữ Vạn, chữ 

Công)... Kiến trúc sử dụng điêu khắc nhƣ một yếu tố phụ trợ tăng tính nghệ thuật 

thẩm mỹ cho công trình, đồng thời diễn đạt ý nghĩa biểu trƣng, cái thần của công 

trình trong việc sử dụng đề tài trang trí mang đậm ý nghĩa tƣợng trƣng.  

Trên thực tế, nhiều ngôi chùa hiện nay đã trở thành đại danh lam, trung danh lam 

và tiểu danh lam. Sự kết hợp hài hòa, khoa học trong xử lý không gian của kiến trúc và 

cảnh quan bao quanh cũng là một quá trình tìm kiếm thành công. Đó là các công trình 

kiến trúc thuần Việt, quy mô kiến trúc lớn nhỏ khác nhau, mang đậm nét truyền thống 

Việt đƣợc đặt tại không gian mà tự nhiên đã ban tặng. Do vậy, giá trị thẩm mỹ đã bao 

hàm cả hai yếu tố xã hội và tự nhiên đƣợc hòa quyện, bổ trợ cho nhau để tạo thành di 

tích - danh thắng tuyệt đẹp, hiếm có. Ở Việt Nam với tỉnh, thành phố là nơi có ngôi chùa 

tọa lạc nhƣ thắng cảnh Hƣơng Sơn (Hà Nội), danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), chùa 

Phật Tích, chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), chùa Mía, chùa Thầy, chùa Tây Phƣơng, chùa 

Trầm (Hà Nội) là sự kết hợp khoa học giữa cảnh quan thiên nhiên với kiến trúc Phật giáo 

tạo ra một sự hài hòa, cái này tô điểm cho cái kia và điều quan trọng là thể hiện đƣợc cái 

đẹp hiếm có trong từng phạm vi khác nhau [Phụ lục 08, tr.184].  

1.3.2. Tình hình tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt  

1.3.2.1. Tình hình tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt trong lịch sử 

Những thông tin về tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt trong lịch sử có 

thể tồn tại/lƣu giữ ở nhiều nguồn khác nhau, trong đó có một nguồn tƣ liệu có độ tin 

cậy đó là các tài liệu văn bia. Hầu nhƣ ở các loại hình di tích tôn giáo tín ngƣỡng nhƣ 

đình, đền, chùa, miếu, quán, nghè, văn miếu...Văn chỉ đều có thể tìm thấy hiện diện 

các bia đá phản ánh nội dung về những lần trùng tu, tu sửa. Tuy nhiên do đặc điểm 

của bia đá đôi chỗ mòn hỏng, khó đọc, những thông tin không thể chi tiết đƣợc bằng 

các biên chép trong các sách. Khảo sát thực tiễn NCS có thể dẫn ra một số bia đá ở 

các ngôi chùa đã khắc ghi lại sự kiện tu bổ, trung tu. Trƣờng hợp văn bia nói về việc 

trùng tu, xây dựng chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh nhƣ sau: Tháng hai năm Bính 
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Thân niên hiệu Hội Tƣờng Đại Khánh thứ bảy (1116), vua Lý Nhân Tông đi tuần 

Phƣơng Nam, đến Làng Duy Tinh là lỵ sở Châu Ái. Sau khi vua hồi cung, để phúc 

đáp ơn vua và chúc quốc vận trƣờng tồn; Thông phán Chu công, ngƣời trị nhậm địa 

hạt Trấn Thanh Hóa, liền triệu tập bô lão trong làng Duy Tinh và các thuộc lại trong 

Trấn, quyết định trùng tu xây dựng lại chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh. Dân làng Duy 

Tinh đã hăng hái tham gia đóng góp sức ngƣời, sức của cho việc xây lại chùa và làm 

bia. Sau hai năm trùng tu xây dựng, công trình hoàn thành vào ngày 18 tháng 10 năm 

Mậu Tuất, niên hiệu Hội Tƣờng Đại khánh thứ 09 (1118) [Phụ lục 06, tr.173]. 

Có thể dẫn ra trƣờng hợp nhƣ văn bia hình lục giác ở chùa Côn Sơn (Hải 

Dƣơng) dựng vào năm 1607 do thiền sƣ trụ trì Mai Trí Bản khởi xƣớng cùng các quan 

lại, viên chức, thiện nam, tín nữ các nơi hƣng công xây dựng thiêu hƣơng, tiền đƣờng, 

hậu đƣờng, tả hữu hành lang, tam quan, thƣợng điện. Văn bia đƣợc tạo tác vào niên 

hiệu Hoằng Định năm thứ 8 (1607), trong đợt đại trùng tu chùa, nội dung văn bia 

khẳng định chùa Côn Sơn đƣợc xây dựng từ thế kỷ XVII. Văn bia còn ghi lại quá 

trình tu bổ chùa Côn Sơn, gồm 83 gian với các công trình: Phật Điện, Tổ Đƣờng, Hậu 

Đƣờng, Cửu Phẩm Liên Hoa với 385 pho tƣợng…[10, tr.12].  

Trƣờng hợp văn bia tại chùa Keo (Thái Bình) có niên đại vào niên hiệu Hoằng 

Định năm thứ 15 (1615) đã khắc ghi: “...việc dựng chùa do một vị quan lớn thời Lê - 

Trịnh đứng ra khởi lập, là quận công Hoàng Nhân Dũng ở làng Tứ Quán, phủ Hải 

Thanh. Do nội chiến Trịnh - Nguyễn nên chúa Trịnh chỉ cấp cho nhà chùa 100 cây gỗ 

lim, còn tất cả vật liệu khác đều do nhân dân tự đóng góp làm chùa...” [7, tr.53]. Hay 

văn bia chùa Đại Bi, xã Niệm Thƣợng, huyện Quế Võ với tên gọi “Đại Bi tự” niên 

hiệu Chính Hòa thứ 24 (1703) có ghi: “Quan viên hương lạo thôn trưởng, thôn 

Trung, xã Khắc Niệm Thượng, huyện Tiên Du, phủ Từ Sơn…cùng toàn thôn trên dưới 

nhân trùng tu các tòa trong chùa tốn kém tiền của, ngoài ra việc dựng nhà bếp, ngói 

lợp bèn chọn người bản thôn là xã trưởng Nguyễn Sĩ Luân cùng vợ là Nguyễn Thị...”.  

Có thể dẫn ra trƣờng hợp bản dịch văn bia ở chùa làng Đại Tảo, xã Đại Thành, 

huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội hiện đang lƣu giữ tại di tích. Văn bia này có niên 

đại “Hoàng triều Minh Mệnh nhị niên, thất nguyệt, sơ nhất nhật lập bi” (lập bia ngày 

mồng 01 tháng Bảy niên hiệu Minh Mệnh năm thứ 02 - 1821) cho biết: ...do ngôi 

thiên trụ (tiền đƣờng) đƣợc xây dựng từ thời nhà Lê (Lê Trung Hƣng) đến nay đã bị 

xuống cấp, nay dân làng trong bản xã đã bảo nhau hƣng công tiền của, sức ngƣời để 

mua vật liệu mà dựng lại ngôi thiên trụ cúng Phật, cầu cho dân làng vƣợt qua tai ách, 

nhân khang vật thịnh muôn đời... Hay trƣờng hợp theo bản dịch văn bia lƣu giữ tại 
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chùa làng Ngọc Hà cho biết: Văn bia “Bát Mẫu tự bi ký” có niên đại Hoàng triều 

Thiệu Trị lục niên... (1846), ghi lại việc bà Ngô Thị Sâm hiệu là Diệu Hậu ở trại 

Ngọc Hà quyên xuất bạc 7 vãn, 150 đồng tiền để sửa chùa và đƣợc mọi ngƣời trong 

trại bầu làm hậu Phật để thờ cúng suốt đời... Hay tƣ liệu bản dịch văn bia lƣu giữ tại 

chùa làng Thổ Tang, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tƣờng, tỉnh Vĩnh Phúc: Văn bia 

khắc vào niên hiệu Thiệu Trị năm thứ 03 (1842) cho biết thông tin nhƣ sau: Chùa 

đƣợc các bậc tiền nhân xây dựng đã lâu, đến nay dân làng đông đúc, lại có nghề phụ 

làm ăn khấm khá, nên chúng tôi là chức dịch trong làng đã họp dân đồng lòng góp 

tiền, góp sức để xây dựng lại ngôi chùa này cho thật khang trang, để dân làng có nơi 

để tụng kinh, thỉnh Phật, cầu cho già trẻ trong làng mạnh khỏe, yên vui, làm ăn phát 

đạt...  Còn rất nhiều tƣ liệu văn bia khắc ghi một cách ngắn gọn về sự đóng góp của 

dân làng và các cá nhân, các quan lại vào việc tu bổ chùa của các làng xã. 

Ngoài tƣ liệu trong bia đá có thể tìm thấy tƣ liệu qua bài minh chuông, tuy 

nhiên trên thực tế các bài minh chuông ghi lại sự kiện này không phong phú đa dạng 

bằng các bài văn bia khắc đá. Trƣờng hợp bản dịch minh chuông lƣu giữ tại chùa 

Diên Phúc làng Khê Ngoại (Văn Kê, Mê Linh, Hà Nội) nói về việc xây dựng lại chùa 

và đúc vào năm 1821 cho biết: Do chùa quy mô nhỏ, lại bị hƣ hại phần mái tam bảo, 

nhân dịp làng mới có lý trƣởng nên chức sắc trong làng đã họp và bảo dân đóng góp 

tiền của, công sức để xây dựng lại ngôi tam bảo với quy mô lớn gồm tiền đƣờng, 

thiêu hƣơng, thƣợng điện với tổng kinh phí hết gần 100 quan tiền. Hay bản dịch minh 

chuông đƣợc lƣu giữ tại chùa Vọng Nguyệt (thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, 

huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) cho biết thông tin về việc tu bổ chùa vào cuối thời 

Nguyễn nhƣ sau: Vào niên hiệu Tự Đức năm thứ 3 (1850), mƣa to lũ lớn, ngôi chùa 

bị ngập và hƣ hỏng nặng, khi lũ rút chùa bị sụt tƣờng, song tƣợng Phật của chùa may 

mắn chƣa sao. Lúc này trong làng có ông Nguyễn Văn Hòa, là con em trong làng, lại 

làm quan huyện ở tận xứ Tuyên đã phát phát tâm công đức 30 quan tiền để cùng với 

dân làng góp sức xây dựng lại ngôi chùa với quy mô lớn. Việc làm này là để tích đức 

cho bản thân và gia tộc... Vì lẽ đó, chức sắc trong làng Vọng đã bảo nhau đúc chuông, 

khắc chữ để kỷ niệm việc trên. 

1.3.2.2. Tình hình tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt hiện nay 

Tình hình tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt hiện nay đã và đang đƣợc 

thực hiện ở khắp các địa phƣơng trong cả nƣớc. Nếu nhƣ trong truyền thống, hoạt 

động tu bổ, tôn tạo chùa đƣợc làm theo dân gian, chủ yếu là đội ngũ chức dịch họp 

bàn và bổ theo suất đinh trong làng để cùng nhau xây sửa chùa. Về nhân công một 
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phần đi thuê mƣớn (những phần việc khó nhƣ chạm khắc, dựng bộ vì), phần còn lại là 

do công sức của ngƣời dân tham gia. Do việc tu bổ, tôn tạo chùa Việt mang tính dân 

gian, khi chùa hƣ hỏng thì cộng đồng tự tổ chức tu bổ, tôn tạo. Nhà nƣớc chƣa có 

chính sách quản lý chặt chẽ hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt, mà 

chủ yếu là triều đình, các vị quan có chức vụ lớn (có thể là ngƣời địa phƣơng) ban 

cấp hoặc công đức tiền của để cùng với cộng đồng thực hiện nhiệm vụ trên. Sau khi 

di tích đƣợc tu bổ, tôn tạo ngôi chùa Việt, cộng đồng không lƣu trữ tƣ liệu mà chủ 

yếu là việc dựng bia, đúc chuông, khánh và khắc văn vào các cấu kiện để kỷ niệm sự 

kiện này.  

Bƣớc sang thời kỳ Pháp thuộc mọi việc sửa chữa, tu bổ các công trình kiến 

trúc đều do chính quyền thuộc địa bảo hộ, các di tích có quy mô to lớn tại các khu 

vực trung tâm do ngƣời pháp chỉ đạo và giao cho quan lại ngƣời Việt quản lý, còn các 

di tích ở làng xã do chính quyền phong kiến địa phƣơng quản lý và chỉ đạo cộng đồng 

thực hiện các hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích ấy. Cũng phải nói rằng, vào cuối thế kỷ 

XIX - Đây là giai đoạn phát triển đầu tiên của xã hội công nghiệp, khi mà những biến 

đổi có tính chất cách mạng trong kỹ thuật xây dựng đang diễn ra, ngƣời ta mới ý thức 

đƣợc việc cần thiết phải bảo vệ và trùng tu các di tích đơn chiếc, tốc độ phát triển và 

việc cải tạo thành phố, ngƣời ta đã ý thức đƣợc sự cần thiết phải bảo vệ và sắp xếp lại 

toàn bộ cơ chế các vùng trung tâm với hình tƣợng riêng, với trạng thái bảo đảm điều 

kiện cho sự phát triển trong tƣơng lai. Vì vậy, không chỉ tính đến bảo vệ riêng các 

công trình, mà còn tính đến các quần thể kiến trúc và cả không gian của kiến trúc, đặc 

biệt là kiến trúc đô thị... 

Cách mạng tháng Tám thành công và đặc biệt là từ khi có Sắc lệnh số 65/SL 

ngày 23 tháng 11 năm 1945 ban hành về việc bảo tồn cổ tích và cùng với việc giao 

Đông phƣơng Bác cổ học viện có nhiệm vụ bảo tồn các cổ tích ở toàn bộ Việt Nam. 

Đến năm 1957, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Nghị Định số 519-TTg ngày 

1/1/1957 về thể lệ Bảo tồn cổ tích và mãi đến năm 1984, Pháp lệnh số 14-

LCTN/HĐNN ngày 14/4/1984 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nƣớc về bảo vệ và sử 

dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh ra đời. Cho đến hiện nay, nƣớc 

ta đã có một hệ thống pháp luật tƣơng đối toàn diện và ngày càng hoàn thiện hơn về 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Riêng với hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

chùa Việt, cũng đã đƣợc quản lý chặt chẽ dần từ các phía các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc có thẩm quyền và từ phía tự quản cộng đồng. Về phía quản lý nhà nƣớc đã ban 
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hành các văn bản Luật và dƣới Luật nhƣ: Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ban hành năm 2009; Các nghị định, 

thông tƣ của Bộ VH,TT&DL (Nghị định 166, Thông tƣ 17, Thông tƣ 18...), đồng thời 

tại các Bộ, ngành và các địa phƣơng trong cả nƣớc cũng ban hành hàng loạt các văn 

bản cá biệt trên cơ sở văn bản cấp trung ƣơng, nhằm cụ thể hóa chủ trƣơng chính sách 

của nhà nƣớc về hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt. Bên cạnh đó, trong hoạt 

động xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích nói chung trong đó có chùa Việt còn có các văn 

bản pháp lý liên quan khác điều chỉnh nhƣ: Luật Xây dựng cùng các văn bản dƣới 

Luật nhƣ Nghị định 59, Nghị định 63 đƣợc áp dụng. Song hành cùng với việc nhà 

nƣớc ban hành hệ thống các văn bản pháp luật, là sự ra đời phát triển lớn mạnh không 

ngừng của các đơn vị thực hiện chuyên môn tu bổ, tôn tạo di tích nói chung nhƣ: 

Viện tu bổ di tích; Công ty Cổ phần công trình văn hóa, Công ty Mỹ thuật trung ƣơng 

và hàng trăm công ty cổ phần, công ty TNHH, TNHH MTV theo luật doanh nghiệp. 

Dẫn đầu trong thực hiện hoạt động chuyên môn tu bổ, tôn tạo di tích, đồng thời 

nghiên cứu chuyên ngành lớn hiện nay về bảo tồn di tích của nƣớc ta là Viện Bảo tồn 

Di tích, đơn vị trực thuộc Bộ VH,TT&DL, mà tiền thân là Xƣởng tu sửa phục chế 

trực thuộc Vụ Bảo tồn - Bảo tàng, Bộ Văn hóa (Theo Quyết định số 74/VH-QĐ ngày 

23/2/1965 của Bộ Văn hoá về việc chuyển đổi Phòng Tu sửa phục chế trực thuộc Vụ 

Bảo tồn - Bảo tàng thành Xƣởng Tu sửa phục chế). Về nguồn kinh phí cũng là động 

lực thúc đẩy hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt có đƣợc nhiều thành tựu lớn 

nhƣ hiện nay. Trong đó, ngân sách nhà nƣớc đã hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng vào tu bổ, 

tôn tạo di tích chùa Việt qua các chƣơng trình... Với hoạt động xã hội hóa từ phía 

cộng đồng, cũng đã đƣợc ngành văn hóa, chính quyền các cấp huy động nguồn vốn 

xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đƣợc phát huy một cách mạnh mẽ. 

Thực tế cho thấy, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng đã cùng nhau hƣng công, quyên 

góp, ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng vào việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt với các quy 

mô lớn, nhỏ khác nhau và thu hút đƣợc sự hƣởng ứng mạnh mẽ của toàn xã hội [Phụ 

lục 17, tr.258]. 

Từ phƣơng diện quản lý, trong những năm gần đây, hoạt động tu bổ, tôn tạo di 

tích chùa Việt đƣợc quản lý rất chặt chẽ từ các phía các cơ quan quản lý nhà nƣớc có 

thẩm quyền và cộng đồng. Điều này thể hiện ở các khía cạnh nhƣ: 1/Chủ trƣơng, 

chính sách của Đảng và nhà nƣớc về hoạt đông tu bổ, tôn tạo; về đầu tƣ, hỗ trợ ngân 
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sách cho hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt; 2/Việc huy động nguồn vốn xã 

hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đƣợc phát huy một cách mạnh mẽ; 3/Hồ 

sơ tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt đƣợc xây dựng với nhiều các văn bản, giấy tờ, hồ 

sơ khoa học, kỹ thuật...; 4/Việc bàn giao và bảo hành công trình sau tu bổ, tôn tạo 

ngôi chùa Việt cũng đƣợc các bên liên quan thực hiện khá nghiêm túc. Sau khi tu bổ, 

tôn tạo di tích chùa Việt, hồ sơ thực hiện đƣợc rà soát cẩn thận và tổ chức thực hiện 

việc lƣu trữ, khi cần kiểm tra, cơ quan quản lý và đơn vị thực thi có thể mang hồ sơ 

đối chiếu, so sánh. Ví dụ trƣờng hợp, khi kết cấu móng tòa tam bảo của một ngôi 

chùa xuất hiện dấu hiệu bị sụt, lún nền móng, đơn vị quản lý nhà nƣớc và đơn vị thi 

công cần phải mang hồ sơ thiết kế kỹ thuật để xem xét các bản vẽ về nền móng công 

trình, từ đó có phƣơng án giải quyết cụ thể để khắc phục tình trạng trên. Do vậy, 

trong giai đoạn hiện nay, hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt góp phần quan trọng 

trong việc lƣu trữ tƣ liệu cho di tích chùa Việt. Nếu so sánh với tình hình tu bổ, tôn 

tạo di tích nói chung và chùa Việt nói riêng trong lịch sử và hiện nay có nhiều ƣu việt 

hơn hẳn. Đặc biệt việc vận dụng các nguyên tắc, phƣơng pháp của khoa học bảo tồn, 

các quy định trong các văn bản quốc gia và các thông lệ quốc tế, các kinh nghiệm tu 

bổ tôn tạo di tích ở các quốc gia khác nhau đã giúp cho tình hình tu bổ, tôn tạo ở 

nƣớc ta có một bƣớc tiến dài. Ngoài ra hiện nay việc đào tạo nguồn nhân lực thực 

hành công việc tu bổ, tôn tạo di tích đã đƣợc nhà nƣớc cho mở mã ngành đào tạo về 

lĩnh vực này. Nhà nƣớc vẫn luôn tạo ra các điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực trùng tu, tu bổ di tích. Trƣờng hợp chùa Bút Tháp (Thuận 

Thành, Bắc Ninh) do một tổ chức văn hóa ở Đức đứng ra thực hiện và cấp vốn tài trợ 

cho dự án. Trong xu thế phát triển hiện nay, đời sống kinh tế - xã hội ngày càng đƣợc 

nâng cao, ngƣời dân nói chung, các Phật tử nói riêng càng có điều kiện đóng góp kinh 

phí cho hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích góp phần cho tiến trình bảo tồn di sản văn hóa 

dân tộc và các di tích kiến trúc chùa Việt.  

Tiểu kết 

1. Điểm luận qua các công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài 

nƣớc về khoa học quản lý đối với tình hình tu bổ, tôn tạo di tích và di tích kiến trúc 

chùa Việt, đã phản ánh đƣợc một vấn đề chung mà các học giả đã quan tâm là cần 
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chú ý đến việc áp dụng khoa học quản lý vào quá trình thực hành các dự án tu bổ, tôn 

tạo di tích. Qua nghiên cứu cho thấy cho tới nay chƣa có một công trình nghiên cứu 

hệ thống, chuyên biệt về quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích nói chung, di tích 

kiến trúc chùa Việt nói riêng.  

2. Luận án đã tập hợp, phân tích 7 khái niệm liên quan đến đề tài, trong đó có 

các khái niệm về di tích, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích kiến trúc chùa, tu bổ di 

tích, tôn tạo di tích, dự án, dự án tu bổ, tôn tạo di tích, quản lý và quản lý hoạt động tu 

bổ, tôn tạo di tích. Nghiên cứu sinh đã nêu ra quan điểm riêng về khái niệm di tích 

kiến trúc chùa; khái niệm quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích để làm cơ sở tham 

chiếu trong nội dung của luận án. Để tạo cơ sở khoa học cho khảo sát phân tích thực 

trạng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích ở chƣơng 2 của luận án. Căn cứ vào 

thuyết hệ thống, lý thuyết mô hình quản lý theo quá trình, các văn bản chỉ đạo của 

Đảng, pháp luật của nhà nƣớc và thực tiễn hoạt động quản lý lĩnh vực tu bổ, tôn tạo di 

tích nói chung, di tích kiến trúc chùa Việt nói riêng nghiên cứu sinh đã nêu và phân 

tích 06 nguyên tắc trong tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc, xây dựng 04 nội dung phân 

tích hệ thống chỉnh thể quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt.  

3. Luận án đã nghiên cứu kiến trúc ngôi chùa Việt, đề cập đến diễn trình lịch 

sử, đặc điểm và giá trị của loại hình di tích kiến trúc tôn giáo này. Luận án giới thiệu 

khái quát tình hình tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt trong lịch sử cũng nhƣ 

hiện nay, có so sánh để nhận diện tính chất và hiệu quả của hoạt động này ở hai 

khung thời gian khác nhau giữa xƣa và nay. Trong việc vận dụng các kỹ thuật tu bổ, 

tôn tạo di tích đã tạo khả năng và điều kiện để ngôi chùa Việt một di sản văn hóa tồn 

tại lâu bền cùng thời gian, đáp ứng đời sống văn hóa của cộng đồng cƣ dân Việt. 

4. Luận án bƣớc đầu đã nêu sự khác nhau giữa quản lý hoạt động tu bổ tôn tạo 

di tích kiến trúc chùa Việt với các loại hình di tích khác, thể hiện ở các mặt: Thứ 

nhất, có sự tham gia của tổ chức Giáo hội Phật giáo; Thứ hai, sự hiện diện của sƣ trụ 

trì trong quá trình thực thi tu bổ, của cộng đồng hội phật tử tự nguyện trong xã hội 

(trong đó có tổ chức các Phật tử); Thứ ba, là khả năng thu hút đầu tƣ lớn đối với các 

nhà đầu tƣ văn hóa.  
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG  

TU BỔ, TÔN TẠO DI TÍCH KIẾN TRÖC CHÙA VIỆT HIỆN NAY 

2.1. Các chủ thể trong hệ thống quản lý và cơ chế phối hợp 

2.1.1. Các chủ thể trong hệ thống quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

Nhƣ đã trình bày ở chƣơng 1, việc xem xét cấu trúc trong “quản lý hoạt động 

tu bổ tôn tạo di tích chùa Việt” là một chỉnh thể của hệ thống. Hoạt động quản lý của 

các chủ thể đƣợc tiến hành ở cấp độ quản lý nhà nƣớc (QLNN) về hoạt động tu bổ, 

tôn tạo các công trình di tích nói chung. Bản thân việc QLNN về hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích cũng là một hệ thống đƣợc cấu thành bởi các yếu tố nội dung quản lý hoạt 

động từ việc, ban hành hƣớng dẫn, thẩm định phê duyệt dự án, kiểm tra giám sát quá 

trình thực hiện dự án và thanh tra, kiểm tra xử lý, mỗi nội dung vừa khác nhau, vừa 

liên hệ mật thiết với nhau trong cả quá trình thực hiện để đạt mục tiêu chung về quản 

lý. Mỗi vấn đề mà hoạt động quản lý phải xử lý đều nằm trong tổng thể các yếu tố 

của hệ thống, do đó khi quản lý tổ chức cần phải nghĩ đến ảnh hƣởng các chủ thể, 

những việc có liên quan, các mối tƣơng quan khác ở bên trong và bên ngoài hệ thống, 

không chỉ ảnh hƣởng trƣớc mắt mà còn ảnh hƣởng lâu dài, vì vậy khi nghiên cứu cần 

xem xét toàn diện đến nội bộ bên trong và bên ngoài, cục bộ và toàn cục.  

Chủ thể đầu tiên cần đề cập đến là các chủ đầu tƣ (CĐT) hoặc ban quản lý 

dự án của CĐT, chủ thể có tính ảnh hƣởng trong toàn bộ các yếu tố cấu thành 

chỉnh thể của hệ thống “quản lý hoạt động tu bổ tôn tạo di tích chùa Việt”. Theo đặc 

trƣng của thuyết hệ thống và theo khảo sát thực tiễn qua các trƣờng hợp nghiên cứu 

(4 cấp di tích) NCS đã có đánh giá để chứng minh những “ảnh hưởng của CĐT tới 

kết quả tu bổ, tôn tạo di tích” [Phụ lục 10, tr.188]. Hệ thống tổ chức hoạt động quản 

lý tu bổ, tôn tạo di tích gồm các tầng nấc khác nhau [sơ đồ 2.1, tr.55], từ Chính phủ, 

Bộ VH,TT&DL, các Bộ ngành liên quan, UBND cấp tỉnh, thành phố, Sở 

VH,TT&DL, UBND cấp quận, huyện, UBND cấp xã phƣờng, đặc biệt là sự tham gia 

của CĐT các dự án tu bổ, tôn tạo di tích trong mối liên hệ tƣơng hỗ cả bên trong và 

bên ngoài hệ thống.     

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, ngày 18 

tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án (QLDA) đầu tƣ xây dựng quy định, thẩm 
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quyền quyết định đầu tƣ dự án tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc khi sử dụng nguồn 

vốn ngân sách và ngoài ngân sách do Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ƣơng của các tổ chức chính trị và tổ chức 

chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, Chủ tịch UBND 

cấp huyện quyết định đầu tƣ. Chủ đầu tƣ là Ban QLDA đầu tƣ xây dựng chuyên 

ngành hoặc Ban QLDA đầu tƣ xây dựng khu vực, thành lập theo quy định tại Điều 

63 của Luật Xây dựng năm 2014, hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị đƣợc giao quản lý, 

sử dụng vốn để đầu tƣ xây dựng công trình (ở đây là công trình tu bổ, tôn tạo di 

tích). Vậy, chủ thể trực tiếp là Ban QLDA chuyên ngành để quản lý các dự án đầu 

tƣ thuộc cùng một chuyên ngành (nhƣ Ban QLDA chuyên ngành văn hóa xã hội 

Hà Nội), hay Ban QLDA khu vực để quản lý các dự án đƣợc thực hiện cùng một 

khu vực hành chính hoặc trên cùng một hƣớng tuyến (nhƣ Ban QLDA khu vực 

miền Trung), và chủ thể gián tiếp là ngƣời có thẩm quyền quyết định đầu tƣ, hay 

ngƣời đứng đầu cơ quan chủ quản của CĐT dự án tu bổ nêu trên.  

Nhƣ vậy, theo mô hình hệ thống QLNN về quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di 

tích các chủ thể thực hiện hoạt động quản lý bao gồm: Chính phủ, Bộ VH,TT&DL, 

các Bộ ngành có liên quan, UBND tỉnh, thành phố, UBND huyện. Nhƣng về cơ bản 

thuộc về Chính phủ và Bộ phụ trách chuyên ngành (ở đây là Bộ VH,TT&DL) trực 

thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm. Vai trò QLNN đối với hoạt động bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích, tuỳ thuộc vào quy mô, cấp loại của di tích, mà xác định thẩm quyền 

là UBND cấp tỉnh, huyện, Bộ VH,TT&DL hay Bộ VH,TT&DL phải trình lên Thủ 

tƣớng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo. Nhƣ vậy, vai trò chủ thể trong quản lý hoạt động 

tu bổ, tôn tạo di tích khi sử dụng vốn NSNN cấp, theo các dự án đầu tƣ thuộc cấp nào 

quản lý trực tiếp, hay quy mô lớn nhỏ nào, cũng có sự hiện diện và tham gia trực tiếp 

việc thẩm định nội dung chuyên môn của Bộ VH,TT&DL (thông qua cục Di sản văn 

hóa), phần bàn luận và đánh giá những mặt mạnh, cũng nhƣ những khó khăn bất cập 

trong quá trình sử dụng thẩm quyền chuyên môn thẩm định các dự án đầu tƣ tu bổ, 

tôn tạo di tích kiến trúc sẽ đƣợc đề cập tới kỹ hơn trong phần đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích ở chƣơng 3.  

Dƣới đây là sơ đồ 2.1, thể hiện các chủ thể và thẩm quyền trong hoạt động tu 

bổ, tôn tạo di tích kiến trúc. 
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Sơ đồ 2.1: Các chủ thể quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo Di tích kiến trúc Chùa 

[Nguồn tác giả thực hiện, ngày 20/10/2018] 

Các kí hiệu mũi tên trong sơ đồ 2.1 được hiểu 

  Ký hiệu chiều quản lý cấp trực thuộc và thẩm quyền quyết định.  

   Tác động theo nguyên tắc chi phối chức năng hai chiều. 

Theo sơ đồ trên và theo Điều 30 Luật di sản văn hoá 2001, đƣợc sửa đổi bổ 

sung năm 2009 [97, tr.53] khi xem xét thẩm quyền chủ thể quyết định xếp hạng di 

tích, đồng thời tƣơng ứng với thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ 

đƣợc quy định: 1/Thủ tƣớng Chính phủ quyết định xếp hạng, cũng nhƣ quyết định 

duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án các di tích cấp quốc gia đặc biệt; quyết định việc đề 

nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) xem xét 

đƣa di tích tiêu biểu của Việt Nam vào danh mục di sản thế giới; 2/Bộ trƣởng Bộ 

VH,TT&DL quyết định xếp hạng cũng nhƣ quyết định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ 

dự án là di tích cấp quốc gia; 3/Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ƣơng có thẩm quyền quyết định xếp hạng, cũng nhƣ quyết định phê duyệt chủ trƣơng 

đầu tƣ dự án thuộc di tích cấp tỉnh, thành phố.  

Chủ tịch 

UBND tỉnh   

 

Thủ trƣởng 

Bộ, ngành  

Bộ trƣởng 

Bộ VHTTDL  

Chủ đầu tƣ (Ban QLDA chuyên ngành thành lập theo NĐ 59/2014) 
Bộ phận chuyên trách, Ban QLDA tu bổ di tích CHÙA VIỆT 

Chủ tịch 

UBND huyện 

 

Giám đốc 

Sở VHTTDL  

Giám đốc 

Sở, ngành...  

Thủ tướng 

Chính phủ 
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Nhƣ vậy, thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích, đồng thời là thẩm quyền 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích khi dự án đó đƣợc đầu tƣ, bằng 

nguồn vốn NSNN và vốn do nhà nƣớc bảo lãnh. 

Đơn vị gián tiếp tác động tới hoạt động quản lý tu bổ di tích có vai trò không 

thể thiếu của đơn vị tham mƣu do Thủ tƣớng Chính phủ thành lập, đó là Hội đồng Di 

sản Quốc gia, khi thẩm định đối với di tích quốc gia đặc biệt [xem sơ đồ 2.2, tr.57]. 

Mô hình này đã phát huy hiệu quả trong tham mƣu, đề xuất giúp cho Thủ tƣớng 

Chính phủ, đƣa ra những quyết định sát với thực tiễn, và đạt mục tiêu bảo tồn và phát 

huy giá trị di tích là di sản của quốc gia.  

Xét theo quan hệ giữa các yếu tố tổ chức quản lý gián tiếp liên quan và phân 

cấp quản lý, theo thuyết hệ thống tác giả luận án đề xuất mô hình quản lý hoạt động 

tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt theo sơ đồ tổ chức 2.2. 

Trong đó Bộ VH,TT&DL, là bộ chủ quản chuyên ngành chịu trách nhiệm 

trƣớc Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc 

đƣợc giao đối với các di tích. 

Hội đồng di sản văn hóa Quốc gia đƣợc Thủ tƣớng quy định riêng, về vai trò 

theo Điều 56 của Luật di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi bổ sung luật di sản văn 

hóa năm 2009 [97, tr.75] quy định, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia là hội đồng tƣ 

vấn của Thủ tƣớng Chính phủ về di sản văn hóa trong phạm vi cả nƣớc.  

Sơ đồ hệ thống quản lý và thẩm quyền hoạt động quản lý theo phân cấp quản 

lý của các chủ thể đƣợc diễn giải nhƣ sau: 

Các kí hiệu theo phân cấp quản lý  

  (1) Là các ngôi chùa xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt 

(2) Là các ngôi chùa xếp hạng Di tích Quốc gia 

(3) Là các ngôi chùa xếp hạng Di tích cấp Tỉnh, Thành phố 

(4) Các ngôi chùa trong danh mục kiểm kê di tích cấp tỉnh  

Các kí hiệu mũi tên trong sơ đồ 2.2 được hiểu  

     Tác động chiều quản lý trực thuộc trong bộ máy Nhà nƣớc 

     Quản lý theo các tổ chức chính trị, Chính trị- Xã hội 

     Tác động theo nguyên tắc giám sát, hay hợp đồng kinh tế 

    Tác động theo nguyên tắc chi phối chức năng hai chiều 

    Tác động hai chiều theo nhiệm vụ đƣợc phân công 
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           (2)          (2) 
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Sơ đồ 2.2: Hệ thống tổ chức quản lý hoạt động tu bổ di tích chùa Việt 

 [Nguồn tác giả thực hiện, ngày 20/10/2018] 

Di tích 

Chùa Việt 
(Theo phân cấp) 

Chính Phủ 
(Vụ,viện,VP) 

Ban Tôn 

giáo CP 

Bộ, ngành 

(liên quan) 

UBND 

Tỉnh, TP 

Sở VH,TT&DL 

(P. nghiệp vụ) 

P. VH Huyện 

(C.bộ, công chức) 

Cộng đồng  

đ/phƣơng có DT 
Cá nhân, đơn vị 

đầu tƣ văn hóa  

Cá nhân, đơn 

vị tài trợ vốn 

Giáo 

Hội 

Phật 

giáo 

VN 

Các 

đơn vị 

chuyên 

môn tu 

bổ DT 

GHPG 

Tỉnh, 

TP 

Trực 

Thuộc 

Hội 

Đồng 

Di sản 

V. hoá 

Q. Gia 

Bộ 

Văn 

hoá, 

TT&

DL  

Bộ Nội vụ 
(về TC, BM) 

Cục 

Di sản 

(P. Di 

tích) 
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Theo cách hiểu từ quan sát sơ đồ 2.2 về “Hệ thống tổ chức quản lý hoạt động 

tu bổ, tôn tạo di tích” cần đƣợc xem nhƣ một chỉnh thể thống nhất trong hệ thống. 

Khi xét tới đặc trƣng các yếu tố cấu thành của hệ thống, có thể cụ thể hoá các đơn vị, 

tổ chức và vị trí nhân sự (cán bộ, công chức) trong hoạt động QLNN về tu bổ, tôn tạo 

di tích nói chung và di tích chùa Việt nói riêng theo Sơ đồ 2.3. dƣới đây. Hệ thống 

cấu thành là Bộ VH,TT&DL trong vai trò quản lý hoạt động tu bổ, chịu trách nhiệm 

trƣớc Chính phủ, thành lập Cục Di sản văn hóa để phụ trách chuyên ngành, thực hiện 

chức năng nhiệm vụ của mình. Bộ máy quản lý hoạt động tu bổ di tích của Cục Di 

sản văn hóa gồm: Ban Lãnh đạo cục gồm 1 Cục trƣởng và các Phó Cục trƣởng; Các 

đơn vị có: 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Văn phòng; Phòng Quản lý di tích; 

Phòng Quản lý bảo tàng; Phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể; Phòng Thông tin 

Tƣ liệu); Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Tạp chí Di sản văn hóa. Toàn bộ tổ chức bộ 

máy Cục DSVH cũng đƣợc xem xét là một tiểu hệ thống cấu thành trong hệ thống 

theo sơ đồ 2.2 đã nêu trên. 

 Về nhiệm vụ của Cục Di sản văn hóa, Bộ VH,TT&DL thực hiện nội dung 

QLNN về di tích nhƣ trình Bộ trƣởng quyết định: Ban hành thông tƣ, quyết định, chỉ 

thị và các văn bản khác về di sản văn hóa; Chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch dài hạn 

và hàng năm về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ của các chức danh, định mức khoa học, kinh tế - kỹ thuật về bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản văn hóa; Quản lý nhà nƣớc nội dung hoạt động của các hội, tổ chức phi 

chính phủ về di sản văn hóa theo quy định của pháp luật; Khen thƣởng cho tổ chức, 

cá nhân có thành tích bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa theo quy định của 

pháp luật. Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch di tích quốc gia; Thẩm định dự án 

tu bổ di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng 

công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt 

theo quy định của pháp luật; Xếp hạng và điều chỉnh khu vực bảo vệ đối với di tích 

quốc gia; Thẩm định hồ sơ thiết kế tu bổ, tôn tạo di tích của các dự án bảo quản, tu bổ 

và phục hồi di tích cấp quốc gia, di tích cấp quốc gia đặc biệt. 

 Trình Bộ trƣởng, để trình Thủ tƣớng Chính phủ quyết định: Xếp hạng và điều 

chỉnh khu vực bảo vệ đối với di tích quốc gia đặc biệt; Phê duyệt chủ trƣơng, nhiệm 

vụ và đồ án quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có quy mô 

đầu tƣ lớn. Nhƣ vậy nhiệm vụ và trách nhiệm có thể quan sát theo mô hình 2.3.  
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Sơ đồ 2.3. Mô hình tổ chức bộ máy 

của Cục di sản văn hóa, Bộ VH,TT&DL về quản lý di tích 

[Nguồn tác giả thực hiện, ngày 20/10/2018] 

Các kí hiệu trong sơ đồ 2.3 được hiểu 

     Quản lý đơn vị, công chức theo quy định trong bộ máy  

     Công chức thực hiện nhiệm vụ công vụ (chuyên môn)  

2.1.2. Cơ chế phối hợp giữa các chủ thể trong hệ thống quản lý hoạt động tu 

bổ, tôn tạo di tích 

Tính tƣơng quan trong hệ thống là quan hệ ràng buộc lẫn nhau giữa các yếu tố 

của hệ thống, đây là một đặc trƣng thể hiện ảnh hƣởng lẫn nhau, nƣơng tựa lẫn nhau. 

Khi một yếu tố nào có sự thay đổi, thì các yếu tố khác phải đƣợc điều chỉnh tƣơng 

ứng. Ví dụ, nếu việc phối hợp chậm trễ hay thiếu sót, sai lầm ở một khâu (tiểu hệ 

Cục trƣởng 

Cục Di sản 

Phó cục 

trƣởng 1   

 

Phó cục 

trƣởng 3  

 

Văn 

phòng 

 

 

Phòng 

QL Di 

Tích 

 

 

Phòng 

QL 

Bảo 

tàng 

 

 

 

Phòng 
DS Phi 

Vật 

Thể 

 

 

Phòng 

TT, 

Tƣ 

liệu 

 

 

Công 

chức

CM1 

Công 

chức

CM3. 

Công 

chức

CM2 

Bộ Trưởng Bộ  

VH,TT&DL 

Phócục 

trƣởng 2  

Tạp 

chí 

Di sản 

VH 

 

DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH 

(DI TÍCH CHÙA VIỆT CẤP QGĐB, CẤP QG…) 
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thống) nào đó, sẽ dẫn tới việc phải điều chỉnh các yếu tố khác, nhƣ điều chỉnh lại chủ 

trƣơng đầu tƣ, hoặc điều chỉnh trong quá trình đầu tƣ để không phải điều chỉnh chủ 

trƣơng đầu tƣ, thì hệ thống mới hoàn chỉnh theo mục tiêu chung của hoạt động quản 

lý. Cụ thể nhƣ việc giao vốn đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn thuộc quần thể 

khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (thị 

xã Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng) cho tỉnh. Cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Hải Dƣơng, 

chủ đầu tƣ đƣợc giao BQL Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dƣơng [phụ lục 16, 

tr 240]. Theo quy định việc thẩm định để tỉnh có căn cứ phê duyệt dự án đầu tƣ do Bộ 

VH,TT&DL (Cục Di sản văn hóa trực tiếp), xuất hiện việc phối hợp giữa UBND tỉnh 

Hải Dƣơng với Bộ VH,TT&DL trong thực hiện nhiệm vụ liên quan hệ thống quản lý 

hoạt động tu bổ, tôn tạo một di tích. Theo đại diện lãnh đạo Công ty công trình Văn 

hóa - Bộ VH,TT&DL cho biết thời gian thẩm định: “Đối với di tích quốc gia đặc biệt, 

di tích quốc gia. Quy định nêu trong văn bản là 20 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ 

đã mất hàng tháng), nên khi chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ và hợp lệ hồ sơ thiết kế gửi đi 

thẩm định cũng phải vài lần (theo yêu cầu của cấp chuyên viên), mỗi lần kéo dài hàng 

tháng. Có dự án thời gian chậm trễ tới hàng năm, cuối cùng thì di tích đã đổ nát, hoặc 

vốn đầu tư đã bị điều chuyển cho công việc khác...” [TLPV ngày 25/5/2018].  

Nghiên cứu sinh sẽ đi sâu phân tích rõ hơn theo đặc trƣng trong cơ chế phối 

hợp của hệ thống cụ thể nhƣ sau:   

2.1.2.1. Cơ chế phối hợp giữa các chủ thể bên trong hệ thống quản lý hoạt 

động tu bổ tôn tạo di tích 

Phối hợp giữa chủ thể trong hệ thống quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di 

tích nói chung và di tích chùa Việt nói riêng, thể hiện ở việc các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền quyết định đầu tƣ dự án (cơ quan chủ quản đầu tƣ), với 

đơn vị thực hiện đầu tƣ, hay chủ đầu tƣ dự án (Ban quản lý các dự án chuyên 

ngành, bộ phận chuyên trách đƣợc thành lập theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND 

các cấp ở địa phƣơng, nơi có di tích đƣợc đầu tƣ). Coi tổng thể cơ chế phối hợp là 

một hệ thống thống nhất theo trật tự thứ bậc quản lý hành chính nhà nƣớc theo sơ 

đồ 2.4, thì CĐT hay đơn vị chuyên môn đƣợc CĐT thành lập để quản lý dự án 

(Ban QLCDA chuyên ngành, Bộ phận chuyên trách) là đơn vị chịu sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của cấp trên từ các chủ thể gián tiếp quản lý về VH,TT&DL. Đó là cơ chế 

phối hợp chuyên môn giữa các cơ quan, đơn vị QLNN cấp trên với đơn vị chịu sự 

quản lý, trong hệ thống quản lý đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích nói chung. 
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Để hiểu rõ cơ chế phối hợp giữa các chủ thể của hệ thống quản lý, từ các chủ 

thể quản lý gián tiếp đến chủ thể trực tiếp, các chủ thể bên trong đến các chủ thể bên 

ngoài hệ thống. Trƣớc tiên, cần xem xét việc thống nhất thẩm quyền quyết định xếp 

hạng di tích tại Điều 30 Luật di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009, và 

nội dung phối hợp của các chủ thể quản lý tu bổ, tôn tạo di tích, cũng là thẩm quyền 

quyết định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ các dự án tu bổ, tôn tạo.   

 

 

             

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4: Cơ chế phối hợp giữa chủ thể trong hệ thống quản lý  

[Nguồn tác giả thực hiện, ngày 25/12/2017] 

 

BQL DT  

(ĐV Sự nghiệp) 

UBND Tỉnh,  

Thành phố 

Sở Nội vụ 
(P. phụ trách) 

Sở, ngành 

(liên quan) 

Giám đốc sở 

VH,TT&DL 

 

Phòng nghiệp vụ 

QL Di sản VH 

 

C.bộ, công chức 

(chuyên môn)  

Chủ đầu tƣ (quy hoạch, tu bổ tôn tạo di tích Chùa)  

Theo nguồn vốn NSNN cấp, và nguồn NN bảo lãnh  

Ban 

TG 

Tỉnh, 

TP 

Các 

đơn vị 

chuyên 

môn tu 

bổ DT 
Sƣ trụ 

trì tại 

chùa 

Ban 

QL 

CDA 

theo 

NĐ 
59/CP 

Chủ 

tịch 
UBND 

huyện, 

Thị xã.  

GHPG 

huyện 

thị 

Bộ VH,TT&DL  
(Cục DS.QLNN về CM) 

UBND 

xã, 

phường, 

đại diện 

dân đp. 
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Theo sơ đồ Các kí hiệu đƣợc hiểu nhƣ sau  

  Ký hiệu chiều quản lý cấp trực thuộc trong bộ máy QL Nhà nƣớc  

  Quản lý các tổ chức CT, Chính trị- Xã hội, đơn vị sự nghiệp công 

  Tác động theo nguyên tắc giám sát, hay hợp đồng kinh tế 

  Tác động theo nguyên tắc chi phối chức năng hai chiều  

Căn cứ theo Điều 34 Luật di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 

2009 [97, tr.58], quy định việc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải bảo đảm 

các yêu cầu. 1/Giữ gìn tối đa các yếu tố nguyên gốc cấu thành di tích; 2/Lập quy 

hoạch, dự án trình cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt. Đối với di tích cấp 

tỉnh, phải đƣợc sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về văn hóa, 

thể thao và du lịch cấp tỉnh; đối với di tích quốc gia và quốc gia đặc biệt, phải 

đƣợc sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trƣởng Bộ VHTT&DL; 3/Công bố công khai 

quy hoạch, dự án đã đƣợc phê duyệt tại địa phƣơng nơi có di tích.  

Trên thực tế, cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý các dự án đầu tƣ với các cơ 

quan, đơn vị quản lý gián tiếp ở cấp Bộ, ngành, hay cơ quan QLNN địa phƣơng, còn 

tùy thuộc vào việc cơ quan, đơn vị nào đƣợc giao nguồn vốn ngân sách (Chủ đầu tƣ) 

để thực hiện đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích [Phụ lục 10.1, tr 188]. Chủ đầu tƣ, là đơn vị 

phải có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để trình xin phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ 

dự án, và cũng là đơn vị quản lý nguồn vốn trực tiếp triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di 

tích (Đƣợc phép thành lập ban quản lý các dự án, có tƣ cách pháp nhân, có con dấu và 

tài khoản riêng để thực hiện quản lý). Chủ đầu tƣ phải thực hiện trình tự, thủ tục các 

bƣớc, theo quy định về quản lý dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích. Quy trình bắt đầu 

ngay từ bƣớc đầu tiên trong công tác chuẩn bị đầu tƣ, đến khi kết thúc bàn giao, đƣa 

công trình vào sử dụng, khai thác [Phụ lục 15, tr 251]. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý 

gián tiếp cấp Bộ, ngành hay cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng cũng có thể 

đứng là vai trò của chủ đầu tƣ để trình Chính phủ về các dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di 

tích có quy mô lớn, hay dự án đầu tƣ những di tích đặc biệt quan trọng. Theo kế 

hoạch tài chính trong năm, kế hoạch 5 năm, 10 năm hay dài hơn nữa, còn tùy theo 

tính chất và quy mô của dự án, sau đó ủy quyền cho cấp trực thuộc trong hệ thống 

quản lý làm chủ đầu tƣ. 

Về sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị là các chủ thể quản lý gián tiếp với 

đơn vị quản lý trực tiếp về nội hàm của cơ chế này, đó là toàn bộ hoạt động từ chủ 
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trƣơng, đƣờng lối, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình, thủ tục của dự án, luôn có sự 

phối hợp chặt chẽ theo nguyên tắc mệnh lệnh quản lý hành chính công giữa cấp trên 

với cấp dƣới trong hoạt động quản lý nhà nƣớc. Ngay từ định hƣớng lập báo cáo chủ 

trƣơng đầu tƣ dự án ban đầu, đến xin phê duyệt chủ trƣơng; từ công tác chuẩn bị đầu 

tƣ cho đến khi kết thúc dự án, điều cơ bản là cấp thực thi trực tiếp, phải thực hiện tốt 

chế độ báo cáo với cơ quan quản lý gián tiếp trong hệ thống, xin ý kiến chỉ đạo cho 

từng nội dung cụ thể của dự án.  

2.1.2.2. Cơ chế phối hợp ngoài hệ thống quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di 

tích giữa các bên liên quan  

Khi xem xét tổng thể các mối quan hệ và kết cấu hình thành hệ thống quản lý 

hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt, cấu thành bởi quan hệ ngang, hay 

quan hệ dọc trong toàn hệ thống. Các mối quan hệ đó đƣợc thể hiện, các tổ chức bộ 

máy, cơ chế thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích thuộc Bộ 

VH,TT&DL là yếu tố (hệ thống con) trong hệ thống quản lý hoạt động tu bổ di tích 

chùa. Để thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc, Chính phủ với trách nhiệm của mình 

về quản lý hoạt động đầu tƣ công (nguồn chi từ ngân sách nhà nƣớc cấp) trong toàn 

hệ thống, cụ thể là quản lý theo phân cấp các dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích trong 

cả nƣớc. Thống nhất phân công trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền 

cho từng bộ, ngành có liên quan cụ thể: Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, Bộ Tài chính, Bộ 

VH,TT&DL, Bộ Xây dựng, Ngân hàng nhà nƣớc....Tuy nhiên, Chính phủ quy định 

các Bộ, ngành phải thực hiện phối hợp khi có liên quan về chức năng để hoàn thành 

nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho, nhƣ quy định tại Điều 163, 164 Luật Xây dựng 

[100, tr 91-92].  

Cơ chế phối hợp cũng đƣợc thể hiện rõ khi Bộ VH,TT&DL trong vai trò chủ 

quản đầu tƣ các dự án chuyên ngành trong hệ thống, chủ trì phối hợp với các bộ ngành 

để thực thi các nội dung trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Phối hợp trong xây 

dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh các chính sách 

liên quan đến đầu tƣ bằng nguồn ngân sách nhà nƣớc; Phối hợp trong việc đảm bảo 

đồng bộ kết quả thẩm định, phê duyệt và trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích; 

Phối hợp trong toàn bộ quy trình triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình đầu 

tƣ các dự án tu bổ; Phối hợp tổ chức việc xây dựng các phƣơng án, giải pháp thanh tra, 

kiểm tra và xử lý vi phạm trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. 
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Sơ đồ dƣới đây làm rõ hơn về mối quan hệ và cơ chế phối hợp giữa các cơ 

quan, bộ ngành quản lý trong hệ thống với đơn vị quản lý trực tiếp là chủ đầu tƣ quản 

lý nguồn vốn ngân sách đầu tƣ cho các dự án (ở đây xem xét dƣới góc độ, chủ đầu tƣ 

trực tiếp để thực hiện dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích). 

Mô tả theo sơ đồ 2.5. về cơ chế phối hợp cả bên trong và bên ngoài hệ thống 

quản lý các dự án tu bổ, tôn tạo di tích giữa các bộ ngành liên quan, Các kí hiệu đƣợc 

hiểu nhƣ sau:  

  Ký hiệu chiều quản lý Nhà nƣớc cấp trực thuộc trong bộ máy  

  Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo nguyên tắc trình, giải trình cấp 

có thẩm quyền quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đầu tƣ dự án tu bổ. 

  Tác động theo nguyên tắc chi phối chức năng hai chiều các Bộ, ngành 

có chức năng thẩm quyền, thẩm định, thỏa thuận, cho phép.  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.5. Cơ chế phối hợp quản lý của các bên liên quan  

[Nguồn tác giả thực hiện, ngày 25/12/2017] 

CHÍNH PHỦ 

Thống nhất chỉ đạo chung về các DAĐT 

UBND Tỉnh, TP 

(Sở, ngành c/môn) 

Chủ đầu tƣ Dự án quy hoạch, tu bổ, tôn tạo. Chùa Việt 

Theo nguồn vốn NSNN cấp, và các nguồn vay khác  

(Ban quản lý các Dự án, thành lập theo NĐ số 59/2015/NĐ-CP) 
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ĐT) 



 65 

Theo sơ đồ 2.5, Cơ chế phối hợp quản lý thực hiện đầu tƣ dự án tu bổ, tôn tạo 

di tích giữa các bên liên quan, cụ thể theo nội dung quản lý chuyên môn theo quy 

định cho từng Bộ ngành, đã đƣợc Chính phủ ban hành. 

 * Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 - Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách về đầu tƣ và QLNN về lĩnh vực ĐT 

trong nƣớc, ĐT nƣớc ngoài tại Việt Nam, ĐT của ngƣời Việt Nam ra nƣớc ngoài nói 

chung trong đó có nguồn đầu tƣ cho các dự án bảo tồn, phát huy giá trị di sản quốc gia; 

 - Tổ chức thẩm định các dự DAĐT thuộc nhóm A (Quy định theo mục II.5, 

của phụ lục các dự án tu bổ, tôn tạo di tích thuộc ngành văn hóa, Nghị định 

59/2015/NĐ-CP, là dự án có tổng mức đầu tƣ từ 800 tỷ VN đồng trở lên) trình Thủ 

tƣớng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tƣ hoặc đồng ý để Bộ cấp đăng ký cho các 

DAĐT thuộc nhóm A không dùng vốn NSNN; theo dõi quá trình đầu tƣ các DAĐT 

trong kế hoạch nhà nƣớc;  

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ tài 

chính và các Bộ, ngành, địa phƣơng hƣớng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế 

đấu thầu và quản lý hoạt động đấu thầu; 

- QLNN về việc lập, kiểm tra, xét duyệt, thực hiện các dự án quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội thuộc ngành VH,TT&DL.  

Ngoài ra, tùy tình hình thực hiện mỗi dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích, cũng 

nhƣ tùy quy mô cấp công trình mà Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ phải tham gia trong vai trò 

của mình. 

* Bộ Xây dựng 

- Thực hiện chức năng QLNN về xây dựng nói chung và tu bổ, tôn tạo di tích 

nói riêng trong từng nhiệm vụ cụ thể, nghiên cứu các cơ chế, chính sách về quản lý 

xây dựng, quản lý chất lƣợng và bảo trì công trình xây dựng, quy hoạch xây dựng đô 

thi và nông thôn trình Thủ tƣớng Chính phủ ban hành hoặc đƣợc Thủ tƣớng Chính 

phủ uỷ quyền ban hành; 

- Ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình thiết kế xây dựng, 

các quy định quản lý chất lƣợng công trình, hệ thống định mức, chỉ tiêu kinh tế- kỹ 

thuật- xây dựng, định mức chi phí tƣ vấn đầu tƣ và xây dựng; thoả thuận để Bộ 
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VH,TT&DL khi có công trình xây dựng, tu bổ thuộc chuyên ngành, ban hành các tiêu 

chuẩn, định mức, quy phạm, các quy định quản lý chất lƣợng công trình xây dựng 

chuyên ngành mà Bộ VH,TT&DL quản lý; 

- Chủ trì cùng với Bộ VH,TT&DL, ngành VH,TT&DL ở tỉnh, thành phố, hay 

ở địa phƣơng, thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các dự án đầu tƣ tu bổ, tôn 

tạo di tích thuộc nhóm A (Quy mô tổng mức đầu tƣ từ 800 tỷ VN đồng trở lên) để cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; 

- Thống nhất QLNN về chất lƣợng công trình, theo dõi, kiểm tra, phát hiện và 

kiến nghị xử lý chất lƣợng các công trình xây dựng thuộc nhóm A; 

- Hƣớng dẫn hoạt động của các doanh nghiệp tƣ vấn xây dựng, doanh nghiệp 

xây dựng và các tổ chức quản lý thực hiện DAĐT xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích 

kiến trúc chuyên ngành; 

- Chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam và Bộ VH,TT&DL, ban ngành, địa phƣơng hƣớng dẫn và kiểm tra việc 

thực hiện quy chế quản lý đầu tƣ và xây dựng. 

* Bộ Tài chính  

- Nghiên cứu các chế độ, chính sách về huy động các nguồn vốn đầu tƣ, quản 

lý vốn đầu tƣ để trình Thủ tƣớng Chính phủ ban hành hoặc đƣợc phép ban hành theo 

thẩm quyền quản lý; 

- Phối hợp Bộ KH&ĐT trong việc phân bổ kế hoạch cấp phát vốn đầu tƣ cho 

Bộ VH,TT&DL, cho ngành, cho địa phƣơng và các dự án quan trọng quốc gia sử 

dụng nguồn vốn NSNN cho hoạt động bảo tồn, phát huy gia trị di tích, di sản văn hóa 

quốc gia; 

- Thống nhất quản lý các khoản vốn vay và viện trợ của Chính phủ dành cho 

đầu tƣ phát triển ngành VH,TT&DL; 

- Thanh tra, kiểm tra tài chính đối với dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích của 

các tổ chức, đơn vị sử dụng nguồn vốn đầu tƣ của nhà nƣớc; hƣớng dẫn, kiểm tra việc 

quyết toán vốn đầu tƣ các DAĐT sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc và thực hiện quyết 

toán vốn đầu tƣ các dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nƣớc; 

- Hƣớng dẫn việc cấp vốn NSNN cho đầu tƣ dự án tu bổ, tôn tạo di tích, vốn 

sự nghiệp có tính chất đầu tƣ dự án tu bổ di tích và đối với các dự án, chƣơng trình 

theo kế hoạch đầu tƣ và theo chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ. 
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* Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

- Bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự 

thầu, và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác theo quy định của pháp luật, cần linh 

hoạt tránh phiền hà cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân khi thực hiện vay vốn; 

- Thực hiện bảo lãnh các khoản vốn vay nƣớc ngoài của các tổ chức tín dụng 

để đầu tƣ và xây dựng. 

* UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 

UBND cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, quyền hạn, thực hiện trách nhiệm 

QLNN đối với tất cả các tổ chức và cá nhân thực hiện DAĐT trên địa bàn theo quy 

định của pháp luật. 

Giúp UBND cấp tỉnh QLNN trong lĩnh vực đầu tƣ và xây dựng là các sở, ban, 

ngành nhƣ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; Sở Xây dựng, Sở VH,TT&DL, Sở Tài chính - Vật 

giá, Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh... Bộ máy QLNN trong lĩnh vực đầu tƣ và xây dựng 

nói chung đã đƣợc phân công, phân cấp khá mạnh để đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế 

thị trƣờng trong thời đại công nghệ 4.0.  

Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, 

việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan, giữa các bộ ngành là một 

trong các điều kiện dẫn tới hoàn thành tốt các dự án tu bổ, tôn tạo di tích.  

2.2. Thực trạng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa 

Việt từ các chủ thể trong hệ thống 

2.2.1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan tới quản lý hoạt 

động tu bổ, tôn tạo di tích 

2.2.1.1. Ban hành các văn bản Luật và hướng dẫn thi hành Luật 

Nhƣ đã nêu ở Chƣơng 1, tiểu mục 1.2.4 nội dung quản lý hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích tác giả luận án nêu 04 nội dung cơ bản đƣợc coi nhƣ các yếu tố cấu thành 

trong chỉnh thể hệ thống “quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa 

Việt”. Nội dung thứ nhất là ban hành các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn liên quan tới 

quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Việc tiếp cận nghiên cứu các văn bản do nhà 

nƣớc ban hành để có cơ sở hƣớng dẫn cụ thể thực hiện trong cả hệ thống quản lý từ 

cấp trung ƣơng đến địa phƣơng, là việc làm ƣu tiên trong tăng cƣờng tính pháp chế xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Xét về thẩm quyền ban hành Luật, Pháp lệnh là 

chức năng của cơ quan Lập pháp, ở đây là Quốc hội trong tổng thể hệ thống quyền 
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lực nhà nƣớc (Hệ thống tam quyền), song trong quá trình xây dựng có liên quan về 

chuyên môn chuyên ngành, các Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ phải có trách 

nhiệm tham mƣu nội dung và là nhiệm vụ của mỗi bộ, ngành. Về phía Chính phủ và 

các Bộ, ngành, phải thực hiện nhiệm vụ ban hành văn bản dƣới Luật để hƣớng dẫn, 

quy định cụ thể việc thi hành luật, và nhƣ vậy việc soạn thảo, ban hành các văn bản 

nhƣ Nghị định, Thông tƣ, Quyết định, Quy chế... là của Chính Phủ và các Bộ, ngành.  

Trong quá trình quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích và điều chỉnh các 

hoạt động có tính chất đặc thù chuyên môn riêng, nên khi vận dụng các văn bản cần 

chú ý tới tính chất đặc thù liên ngành này. Xét về bản chất hoạt động tu bổ, tôn tạo 

di tích là hoạt động liên quan đến xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các kiến 

trúc nói chung, nhƣng có tính đặc thù chuyên ngành ở đây chính là di sản văn hóa. 

Bởi vậy trƣớc khi Luật di sản văn hóa chính thức có hiệu lực, đi vào cuộc sống, 

nhiều hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích dựa trên cơ sở Luật Xây dựng, các Nghị định, 

Thông tƣ và các văn bản hƣớng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành để thực hiện. 

Đến thời điểm hiện nay, hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích đã có Luật di sản văn 

hóa, nhƣng một số nội dung có liên quan khác, vẫn dựa vào hành lang pháp lý của 

luật Xây dựng cụ thể nhƣ: Quản lý dự án, Quản lý chất lƣợng và bảo trì công trình 

xây dựng,...từ thực tế này đã xuất hiện nhu cầu đòi hỏi phải hoàn thiện các văn bản 

pháp luật liên quan tới hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, di sản.  

* Các văn bản Luật 

Hiện nay quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích có 4 văn bản luật liên quan 

cần nghiên cứu và áp dụng, với các nội dung điều chỉnh cụ thể là: 1/ Luật di sản văn 

hóa; 2/ Luật Đầu tƣ công; 3/ Luật xây dựng; 4/ Luật đấu thầu. Trong từng văn bản 

luật có những nội dung cần thiết, đan xen vận dụng trong quá trình quản lý hoạt động 

tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc. 

Thứ nhất, Luật di sản văn hóa đƣợc Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua, 

ngày 29/6/2001, có hiệu lực từ ngày 01/1/2002 (Luật số 28/2001/QH10); Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa đƣợc Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 

thông qua ngày 18/6/2009 (Luật số 32/2009/QH12). Nội dung Luật gồm 74 điều, chia 

thành VII chƣơng. Trong văn bản này có nhiều nội dung liên quan tới quản lý hoạt 

động tu bổ, tôn tạo di tích cụ thể nhƣ: Xác định yếu tố gốc cấu thành di tích (Điều 4 

khoản 15), trong quá trình thẩm duyệt và giám sát thực hiện cần xem xét việc tôn 
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trọng các yếu tố gốc có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ; Điều 34 quy định 

việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải bảo đảm yêu cầu cụ thể nhƣ, gìn giữ tối đa 

các yếu tố gốc cấu thành di tích, công bố công khai qui hoạch, dự án đã đƣợc duyệt 

tại địa phƣơng nơi có di tích; Khoản 2 Điều 34 quy định tổ chức, cá nhân chủ trì lập 

quy hoạch, dự án hoặc chủ trì tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu 

bổ và phục hồi di tích phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với tổ 

chức và chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân. Để hƣớng dẫn chi tiết, Chính phủ ban 

hành Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 quy định về thi hành một 

số điều của Luật di sản văn hóa. Văn bản này đã cụ thể hóa nội dung chính của Luật 

di sản văn hóa đúng thời điểm, nên có tác dụng tích cực, và tạo chuyển biến mới 

trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa nói chung và quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo 

di tích lịch sử - văn hóa nói riêng.  

Thứ hai, Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13, đƣợc Quốc hội khoá XIII, kỳ 

họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014, đƣợc ban hành năm 2015 và Nghị 

định số 84/2015/NĐ-CP, ngày 30 tháng 9 năm 2015 về giám sát và đánh giá đầu tƣ. 

Với Luật Đầu tƣ công đã phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà 

nƣớc đối với các dự án đầu tƣ công. Nội dung Luật gồm 6 chƣơng và 108 điều, trong 

đó có nhiều nội dung quan trọng nhƣ:  Nguyên tắc công khai minh bạch trong đầu tƣ 

công; Các hành vi bị cấm trong đầu tƣ công: sử dụng vốn đầu tƣ công không đúng 

mục đích, không đúng đối tƣợng, vƣợt mức đầu tƣ; Thẩm quyền quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ chƣơng trình, dự án; Trình tự lập, thẩm định, quyết định dự án; Lập, 

thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tƣ vốn tín dụng đầu tƣ phát triển của Nhà 

nƣớc; Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tƣ công trung hạn và hằng 

năm; Nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tƣ 

công. Tuy nhiên việc Luật Đầu tƣ công (sửa đổi) đƣợc Quốc Hội khóa XIV thông 

qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2020, nội dung Luật gồm 6 chƣơng và 

101 điều (ít hơn Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13, 07 điều), nhằm thể chế hóa 

quan điểm, chủ trƣơng, chính sách mới của Đảng và Nhà nƣớc, nhằm nâng cao tính 

công khai, minh bạch trong quản lý đầu tƣ công. Thay đổi cơ bản công tác lập kế 

hoạch và thẩm định chƣơng trình, dự án đầu tƣ công, tiếp cận các thông lệ tốt trên thế 

giới. Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan trong quản lý đầu tƣ 

công, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tƣ từ nguồn vốn nhà nƣớc, phù hợp với chiến 
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lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc, chống thất thoát, 

lãng phí, dàn trải trong đầu tƣ công là những nội dung cơ bản trong lần sửa đổi mới 

nhất đã đƣợc Quốc hội thông qua.  

Thứ ba, Luật xây dựng số 50/2014/QH13, đƣợc Quốc hội khoá XIII, kỳ họp 

thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014, đƣợc ban hành năm 2015, đề cập đến 

những vấn đề nhƣ: quy định chung về xây dựng bao gồm, phạm vi điều chỉnh, đối 

tƣợng áp dụng, những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tƣ xây dựng, loại và 

cấp công trình xây dựng, giám sát - đánh giá dự án đầu tƣ xây dựng, bảo hiểm trong 

hoạt động đầu tƣ xây dựng, chính sách khuyến khích trong hoạt động đầu tƣ xây 

dựng, hợp tác quốc tế trong hoạt động đầu tƣ xây dựng, các hành vi bị nghiêm cấm 

trong xây dựng. Luật Xây dựng gồm 10 chƣơng, 168 điều, trong đó có nhiều đổi mới 

phƣơng thức và nội dung quản lý dự án, khắc phục thất thoát và lãng phí, nâng cao 

chất lƣợng các công trình xây dựng. Bộ luật này cũng tăng cƣờng kiểm soát và quản 

lý chất lƣợng công trình xây dựng ở tất cả các khâu đảm bảo công khai minh bạch về 

việc cấp phép xây dựng, đồng thời nâng cao vai trò quản lý của nhà nƣớc về hoạt 

động xây dựng. 

Thứ tư, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, thông qua tại kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 07 năm 2014. Luật đấu thầu đang đƣợc áp dụng trong các vấn đề liên quan đến 

đấu thầu, có cả các dự án tu bổ, tôn tạo di tích. Nội dung của luật đấu thầu số 

43/2013/QH13, đƣa ra các quy định về quản lý nhà nƣớc trong các lĩnh vực liên quan 

đến đấu thầu và các hoạt động đấu thầu. Tất cả các cá nhân, tổ chức có tham gia hoặc 

liên quan đến hoạt động đấu thầu, đều thuộc đối tƣợng áp dụng của bộ luật này. 

Ngoài ra, Luật đấu thầu 2013 đã nâng cao tính minh bạch trong hoạt động đấu thầu, 

cụ thể nhƣ quy trình tổ chức đấu thầu đã đƣợc “mẫu hóa”, tạo dựng niềm tin cho các 

nhà thầu khi tham gia đấu thầu. Luật đấu thầu đã giải quyết đƣợc những bất cập của 

hệ thống pháp luật về đấu thầu trƣớc đó, tiếp cận gần hơn với thông lệ quốc tế và đƣa 

công tác đấu thầu đạt hiệu quả cao hơn. Luật quy định rất rõ về việc thƣơng thảo hợp 

đồng trong quá trình đầu tƣ, giúp cho bƣớc thƣơng thảo hợp đồng thực sự có ý nghĩa. 

Luật đấu thầu 2013 cũng đã dần khắc phục đƣợc nhiều lỗ hổng trong hoạt động đấu 

thầu, cụ thể Điều 38 Luật Đấu thầu 2013 quy định: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối 

với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đƣợc thực hiện nhƣ sau: Chuẩn bị lựa chọn 
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nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu và thƣơng thảo hợp 

đồng; trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng. Với các hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm 

trực tiếp, việc thƣơng thảo hợp đồng cũng đều phải tiến hành trƣớc khi trình, thẩm 

định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Trong 4 văn bản luật vừa nêu trên đều có liên quan chặt chẽ với nhau, đòi hỏi 

các cá nhân, đơn vị quản lý và thực hiện dự án đầu tƣ cần tuân thủ và vận dụng hợp lý 

trong quá trình đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích, thì mới đạt kết quả cao. 

* Các văn bản dưới Luật 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12 tháng 5 năm 2015 về quản lý chất 

lƣợng và bảo trì công trình xây dựng. Nội dung nghị định bao gồm: 08 Chƣơng, 57 

Điều. Nói về những quy định trong quản lý chất lƣợng thi công công trình, từ trình tự 

quản lý chất lƣợng thi công, đến quản lý chất lƣợng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu 

kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng, hay quy định về giám sát thi công xây 

dựng công trình (Điều 23, 24, 25, 26 chƣơng IV); Nói về nghiệm thu công việc, 

nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu bàn giao đƣa vào sử dụng, vận hành (Điều 27, 

30, 31). Việc bảo trì, bảo hành công trình cũng đƣợc quy định rõ tại Điều 35 của Nghị 

định, những vấn đề vừa nêu cũng đƣợc áp dụng trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. 

Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18 tháng 6 năm 2015 và Nghị định 

42/2017/NĐ-CP - Sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tƣ xây 

dựng. Nội dung Nghị định gồm: 05 Chƣơng, 78 Điều, ngoài việc quy định cụ thể về 

đối tƣợng phạm vi áp dụng, nguyên tắc cơ bản trong quản lý dự án đầu tƣ xây dựng, 

chủ đầu tƣ dự án (Điều 1, 3, 4); Trong Nghị định này quy định nhiều vấn đề liên quan 

đến việc tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng ở mục 2 chƣơng II, từ Điều 16 đến 

Điều 22. Quy định hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng (Điều 16); Ban 

QLDA đầu tƣ xây dựng chuyên ngành, Ban QLDA đầu tƣ xây dựng khu vực (Điều 

17); Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án 

khu vực (Điều 18); Hình thức chủ đầu tƣ trực tiếp thực hiện dự án (Điều 21). Nói tới 

quá trình thực hiện dự án đầu tƣ, từ phần quy định về thiết kế xây dựng, các bƣớc 

thiết kế, nội dung thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng (Điều 23 đến Điều 30, 

Mục 1 Chƣơng III); Quản lý thi công xây dựng công trình (Mục 2 Chƣơng III); đến 

kết thúc xây dựng, đƣa công trình của dự án vào khai thác sử dụng (Điều 37, 38, mục 
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3 Chƣơng III). Với nội dung Nghị định 59/2015/NĐ-CP các dự án đầu tƣ xây dựng, 

đã có cơ sở pháp lý để thực thi hiệu quả, giảm thiểu tối đa những điều phát sinh trong 

quá trình đầu tƣ các dự án.  

Hiện nay, Bộ VH,TT&DL cũng đã tham mƣu trong việc xây dựng hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật, về lĩnh vực hoạt động bảo quản, tu bổ, trùng tu di tích 

lịch sử - văn hóa và đã có các văn bản liên quan đƣợc ban hành cụ thể:  

Nghị định 166/2018/NĐ-CP, ngày 25/12/2018, đã đƣợc ban hành thay thế 

Nghị định 70/2012/NĐ-CP, về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê 

duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh. Nội dung gồm 04 chƣơng, 26 Điều (hơn Nghị định 70/2012/NĐ-CP, 01 

Điều); Ở phần dự án tu bổ di tích, Báo cáo kinh tế- kỹ thuật tu bổ di tích chƣơng III, 

qui định chi tiết từ Điều 15 đến Điều 23, đã sử dụng thuật ngữ điều chỉnh tên chƣơng 

và đƣợc sắp xếp khoa học hơn theo thứ tự từ dự án, đến báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

(Điều 15, 16); Thẩm quyền lập dự án (Điều 17); Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 

dự án (Điều 18); Quy định về thiết kế bản vẽ thi công (Điều 22) ; Điều chỉnh dự án 

(Điều 23). Tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành (Điều 24,25) và Quy định chuyển tiếp 

(Điều 26). Các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực di sản văn hóa đã ngày càng 

đƣợc hoàn thiện, chặt chẽ hơn đồng thời việc điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh 

cũng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc ban hành các văn bản đôi khi còn phát sinh ngoài 

tầm kiểm soát, ảnh hƣởng tới kết quả chung của hệ thống quản lý hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích nói chung. Ví dụ, trong nội dung Nghị định 166/2018 và Nghị định 70/2012 

khi quy định về hồ sơ quy hoạch di tích tại điểm d), Khoản 3, Điều 10 Nghị định 

166/2018 nêu “Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng; phƣơng án quy hoạch bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích và phát huy giá trị di tích, tỷ lệ 1:2.000”. Cùng nội dung tại điểm a) 

Khoản 2, Điều 13 Nghị định 70 nêu “Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 

1/2.000 hoặc có tỷ lệ thích hợp với khu vực quy hoạch”. Ở đây xuất hiện việc văn bản 

có hiệu lực thiếu thực tiễn khi ấn định tỷ lệ 1/2000, thiếu cụm từ “hoặc tỷ lệ thích hợp 

với khu vực quy hoạch”. Thực tế có di tích toàn bộ diện tích chỉ vài trăm đến vài nghìn 

mét vuông, nếu theo quy định tỷ lệ 1/2.000 bản vẽ quá nhỏ gây ảnh hƣởng khi thực 

hiện các bƣớc tiếp theo. Xem xét từ thuyết hệ thống, việc một yếu tố cấu thành bị lỗi sẽ 

tác động cản trở, gây lỗi cho cả hệ thống và khi thực hiện các bƣớc tiếp theo trong quy 

trình, chẳng hạn nhƣ tổ chức thẩm định, phê duyệt phƣơng án quy hoạch tu bổ, tôn tạo 

di tích sẽ làm phát sinh vƣớng mắc gây cản trở cho quá trình thực thi.  
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2.2.1.2. Văn bản hướng dẫn triển khai hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

Các nội dung văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc thẩm quyền ban hành 

của Bộ VH,TT&DL trong hoạt động chuyên ngành nhƣ: Thông tƣ 18/2012/TT-

BVHTTDL, ngày 28/12/2012 của Bộ VH,TT&DL, quy định về bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Nội dung bao gồm 06 chƣơng 31 

Điều: Ngoài những quy định chung ở chƣơng I, nguyên tắc trong hoạt động thiết kế, 

nguyên tắc trong hoạt động thi công tu bổ (điều 3 và điều 4); Thông tƣ 18/2012 đã 

quy định rõ về hồ sơ thiết kế, nội dung thiết kế tu bổ, tôn tạo di tích và thẩm quyền 

thẩm định thiết kế tu bổ (Điều 17, 18, 19, 20, 21 và 22 chƣơng III). Về nội dung thi 

công tu bổ di tích đƣợc quy định ở chƣơng IV, nhƣ công tác chuẩn bị thi công (Điều 

24); Thực hiện thi công tu bổ di tích (Điều 25); quy định nhật ký thi công và hồ sơ 

hoàn công (Điều 26); Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm (Điều 28, 29). 

Trong thời gian tới đây Bộ VH,TT&DL cũng đã chuẩn bị để ban hành Thông tƣ thay 

thế Thông tƣ 18/2012/TT-BVHTTDL hƣớng dẫn thi hành Nghị định 166/2018/NĐ-

CP, đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2019. 

Quy định về việc nâng cao nguồn nhân lực, trong nội dung Thông tƣ  số 

04/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/8/2017 quy định Chƣơng trình bồi dƣỡng kiến 

thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

Thông tƣ có hiệu lực ngày 05/10/2017, thể hiện việc nhất quán quan điểm chú trọng 

vào việc đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực có chất lƣợng cao trong hoạt động tu 

bổ, tôn tạo di tích của Bộ VH,TT&DL. Nội dung bao gồm 3 phần: 1/Mục đích, đối 

tƣợng và yêu cầu; 2/Khung chƣơng trình và mô tả nội dung chƣơng trình; 3/Tổ chức 

thực hiện chƣơng trình. Đây là một nội dung quan trọng để đánh giá chất lƣợng rà 

soát ban hành văn bản, mà Bộ VH,TT&DL đã ban hành để chuẩn hóa, cũng nhƣ 

hƣớng mục tiêu nâng cao chất lƣợng đội ngũ các nhà chuyên môn làm tu bổ, tôn tạo 

di tích phục vụ cho ngành, cho lĩnh vực văn hóa. Theo đại diện Cục Di sản văn hóa, 

Bộ VH,TT&DL cho biết: “Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động tu 

bổ, tôn tạo di tích có khá nhiều và đã được Bộ VH,TT&DL ban hành. Chất lượng, 

nội dung thể hiện tính khoa học và cập nhật với những phát sinh trong xã hội. Điều 

cơ bản là việc áp dụng vào thực tiễn, cần phải tuân thủ nghiêm túc từ phía các cá 

nhân, cơ quan đơn vị quản lý gián tiếp; cá nhân, đơn vị quản lý trực tiếp và các bên 

liên quan” [TLPV ngày 25/3/2019]. Thực tế các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh 
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vực di sản văn hóa nói chung và hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích nói riêng, ngày 

càng đƣợc hoàn thiện, chặt chẽ hơn, việc điều chỉnh mối quan hệ phát sinh cũng 

hiệu quả hơn.  

2.2.2. Tổ chức thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án tu bổ, tôn tạo di tích 

2.2.2.1. Chủ trương cho phép đầu tư dự án tu bổ di tích 

Căn cứ vào chủ trƣơng đầu tƣ đƣợc ban hành trong lĩnh vực di sản văn hóa, 

đặc biệt là đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích nói chung là tiền đề cho thẩm định, phê duyệt 

các dự án đầu tƣ gồm: 

Một là; chủ trƣơng, chính sách, chiến lƣợc của Đảng, nhà nƣớc về lĩnh vực 

văn hóa, nhƣ Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2020, của Chính phủ nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [23]. 

Hai là; Kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của ngành văn hóa. 

Ba là; các Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG); Chƣơng trình mục 

tiêu phát triển (CTMTPT) văn hóa [Phụ lục 16, tr.255].  

Bốn là; Theo tinh thần của các đề án, dự án hay các chƣơng trình khác [Phụ 

lục 13.1, tr.220-222]. 

Thực tế việc ban hành chủ trƣơng cho phép các chủ đầu tƣ, các địa phƣơng lập 

dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc và di tích kiến trúc chùa Phật giáo gần đây 

đƣợc quan tâm nhiều hơn và thực hiện bài bản hơn. Từ việc bám sát chủ trƣơng, 

chính sách, chiến lƣợc của nhà nƣớc, đến việc chỉ đạo rút ngắn thời gian hoàn thiện 

thủ tục thẩm định báo cáo trình xin chủ trƣơng, duyệt chủ trƣơng. Những năm qua 

nguồn ngân sách nhà nƣớc đã ƣu tiên hàng năm cấp cho mục tiêu chống xuống cấp 

các di tích tƣơng đối đều, nhƣng do nhu cầu về nguồn vốn đầu tƣ quá lớn nên nhiều 

di tích bị hƣ hỏng, xuống cấp nghiêm trọng khi chƣa tiếp cận đƣợc nguồn vốn. 

Trong việc ban hành chủ trƣơng cho phép lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích, luận 

án tập trung phân tích qua hai chƣơng trình Quốc gia cụ thể: 1/Chƣơng trình mục tiêu 

Quốc gia (CTMTQG) chống xuống cấp các di tích năm 2011-2015; 2/Chƣơng trình 

mục tiêu phát triển (CTMTPT) văn hóa, đƣợc tiếp nối từ năm 2016 khi Chƣơng trình 

mục tiêu quốc gia chống xuống cấp cho di tích kết thúc. Có thể thấy chủ trƣơng cho 

phép lập các dự án trong Chƣơng trình MTQG về văn hóa giai đoạn 2011- 2015 và 

Chƣơng trình MTPT văn hóa giai đoạn 2016 - 2020, đã gắn liền với việc thực hiện 

chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020) và kế hoạch 5 năm phát 
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triển kinh tế - xã hội (2016 - 2020). Đây là điều kiện thuận lợi để đồng bộ các chƣơng 

trình, chủ trƣơng của Nhà nƣớc, của Chính phủ trong việc quan tâm tới sự nghiệp bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Từ năm 2011 đến hết năm 2018, thông 

qua các Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và Chƣơng trình mục tiêu phát 

triển văn hóa, Chính phủ đã trực tiếp hỗ trợ cho các địa phƣơng trên cả nƣớc nguồn 

đầu tƣ chống xuống cấp và tu bổ, tôn tạo di tích nhƣ sau: Từ Chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia (CTMTQG) về văn hóa trong cả giai đoạn 2011-2015, tổng số di tích đƣợc 

tu bổ, tôn tạo (trong đó có chùa) là 1.302 di tích; với nguồn kinh phí đã đƣợc hỗ trợ 

trong chƣơng trình 1.436,844 tỷ đồng. Tổng hợp riêng trong giai đoạn 2012 - 2014 

cho Dự án chống xuống cấp và tu bổ, tôn tạo di tích theo số liệu báo cáo từng năm cụ 

thể nhƣ sau: năm 2012 đã hỗ trợ 435 tỷ; năm 2013 đã hỗ trợ 354,6 tỷ; năm 2014 đã 

hỗ trợ 136,6 tỷ. Tổng kinh phí hỗ trợ là 926,2 tỷ chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo 

841 di tích [Phụ lục 16, tr.255]. Từ Chƣơng trình mục tiêu phát triển văn hóa 

(CTMTPTVH) giai đoạn 2016-2020, tổng số di tích đƣợc tu bổ, tôn tạo (trong đó có 

chùa) là 238 di tích (số liệu thống kê giai đoạn 2016-2018); với nguồn kinh phí đã 

đƣợc hỗ trợ bằng 124,4 tỷ đồng [Phụ lục 17, tr.258]. 

Nhƣ vậy, từ phƣơng diện quốc gia, chủ trƣơng của nhà nƣớc, của chính phủ, 

có thể rất đa dạng, tuy nhiên trong khuôn khổ luận án chỉ giới hạn việc dẫn ra cụ thể 

02 chƣơng trình quốc gia lớn để minh chứng cho vấn đề này. 

Đối với dự án tu bổ di tích có mức đầu tƣ lớn (theo cách phân loại quy định tại 

Nghị định 59/2015/NĐ-CP, là các dự án thuộc Nhóm A và di tích quốc gia đặc biệt) 

phải đƣợc sự chấp thuận về chủ trƣơng của Thủ tƣớng Chính phủ theo quy định: Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh hoặc thủ trƣởng Bộ, ngành đƣợc giao trực tiếp quản lý di tích 

phê duyệt chủ trƣơng lập dự án tu bổ di tích, và có trách nhiệm tổ chức lập dự án tu 

bổ di tích thuộc thẩm quyền quản lý; Bộ trƣởng Bộ VH,TT&DL thỏa thuận chủ trƣơng 

lập dự án tu bổ di tích, thẩm định dự án tu bổ di tích quốc gia đặc biệt, dự án tu bổ di 

tích quốc gia; Giám đốc Sở VH,TT&DL thỏa thuận chủ trƣơng lập dự án tu bổ di 

tích, thẩm định dự án tu bổ di tích cấp tỉnh. 

Thông qua kết quả báo cáo số 617/BC-DSVH ngày 13 tháng 9 năm 2017 của 

Cục Di sản - Bộ VH,TT&DL, về tổng kết công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững, cho thấy các di tích quốc gia đặc biệt 

đƣợc Chính phủ, Bộ VH,TT&DL, các Bộ ngành liên quan, quan tâm phê duyệt chủ 
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trƣơng đầu tƣ ngày một nhiều hơn, sát thực hơn với việc hỗ trợ chống xuống cấp, tu 

bổ và tôn tạo di tích thuộc cấp quản lý ở địa phƣơng và đặc biệt thời gian gần đây. 

Cục Di sản văn hóa đã trình phê duyệt chủ trƣơng: lập Quy hoạch tổng thể di 

tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, 

Phƣợng Cách; Văn miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội); chùa Bổ Đà (Bắc Giang)... 

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di 

tích quốc gia đặc biệt chùa Keo (Vũ Thƣ, Thái Bình)…[29, tr.5]. 

Tuy nhiên, bàn về vấn đề này không chỉ phân tích những mặt làm đƣợc của 

các chƣơng trình, mà còn có những mặt chƣa làm đƣợc. Cụ thể, việc phê duyệt chủ 

trƣơng cấp vốn NSNN cho tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích chùa Sùng 

Nghiêm Diên thánh, Thanh Hóa, từ CTMT quốc gia chống xuống cấp di tích hơn 

11,0 tỷ đồng. Khi triển khai dự án đạt kết quả không nhƣ mong muốn [Phụ lục 11.2, 

tr.202-203], nguyên nhân cơ bản là địa phƣơng đã điều chuyển vốn chi của CTMT 

không đúng mục đích. Theo Sƣ trụ trì chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh cho biết: “Các 

bác ấy cấp tiền tôn tạo chùa Sùng nghiêm Diên thánh, dự kiến hết hơn 11 tỷ, nhưng 

đến nay nhà chùa mới chỉ nhận được trên 6 tỷ, còn 5,1 tỷ nhà chùa mong các bác ấy 

cấp nốt. Để nhà chùa còn đền bù giải phóng mặt bằng 02 hộ dân đang ở trên đất của 

chùa, có như thế mới kêu gọi phật tử công đức tôn tạo, thì chùa mới không bị lộn xộn, 

ngổn ngang…như hiện nay” [TLPV ngày 19/4/2017]. 

2.2.2.2. Tổ chức thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích  

Việc tổ chức thẩm định các dự án tu bổ, tôn tạo di tích là nhiệm vụ của cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền trong hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc. Xét 

cho cùng đó là việc thực thi quyền lực nhà nƣớc thông qua hệ thống tổ chức bộ máy 

ấy, với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện hoạt động. Tuy nhiên thực tiễn quản 

lý các di tích là đối tƣợng trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, đa phần liên quan tới 

tài sản chung của cộng đồng và đã đƣợc nhà nƣớc đƣa vào giới hạn phạm vi điều 

chỉnh của luật. Điều này đƣợc thể hiện ngay trong Luật Di sản văn hóa cụ thể: “Luật 

này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; xác định 

quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Sau đây chúng ta sẽ làm rõ nhiệm vụ, chức 

năng cụ thể của các chủ thể trong hệ thống bộ máy quản lý nhà nƣớc thực thi thẩm 

quyền thẩm định.  
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Trƣớc tiên xác định việc thẩm định dự án đầu tƣ là thẩm quyền của cơ quan 

chuyên môn thuộc Bộ VH,TT&DL (đối với di tích cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc 

biệt), hoặc Sở VH,TT&DL (đối với các di tích cấp tỉnh, thành phố). Căn cứ thực hiện 

theo Điều 18 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền thẩm định dự án tu 

bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích nhƣ sau: 

Thẩm quyền thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích: 1/Bộ 

trƣởng Bộ VH,TT&DL thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ 

di tích đối với di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích 

quốc gia theo đề nghị của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Thủ trƣởng bộ, ngành đƣợc 

giao trực tiếp quản lý di tích; 2/Giám đốc Sở và Sở VH,TT&DL thẩm định dự án tu 

bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh. 

Cụ thể hơn về nội dung thẩm định, theo hƣớng dẫn tại Điều 22, Thông tƣ 

18/2012/TT-BVHTTDL của Bộ VH,TT&DL, quy định nội dung thẩm định thiết kế tu 

bổ di tích nhƣ sau:  

(1) Việc thẩm định thiết kế tu bổ di tích thực hiện theo quy định pháp luật về 

xây dựng sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản về các nội dung dự án của Cục 

Di sản văn hóa đối với di tích Quốc gia đặc biệt, di tích Quốc gia [Phụ lục 14.3, tr. 

245], của Sở VH,TT&DL đối với di tích cấp Tỉnh;  

(2) Thủ tục thỏa thuận thiết kế tu bổ di tích đƣợc thực hiện theo trình tự sau: 

1/Chủ đầu tƣ dự án tu bổ di tích gửi văn bản đề nghị kèm theo 01 (một) bộ hồ sơ thiết 

kế tu bổ di tích bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện đến Sở VH,TT&DL; 

2/Trong thời hạn 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị 

của chủ đầu tƣ dự án tu bổ di tích kèm theo hồ sơ theo quy định, Sở VH,TT&DL có 

trách nhiệm xem xét, thỏa thuận thiết kế tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh hoặc có 

văn bản đề nghị kèm theo 01 (một) bộ hồ sơ thiết kế tu bổ di tích bằng cách nộp trực 

tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện đến Cục Di sản văn hóa đối với di tích quốc gia đặc biệt, 

di tích quốc gia [Phụ lục 14.4, tr. 247]; 3/Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đƣợc văn bản đề nghị của Sở VH,TT&DL, Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm 

xem xét, thỏa thuận thiết kế tu bổ di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia. 

Nhƣ vậy theo quy định: thẩm quyền thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật với di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích 

quốc gia là Bộ trƣởng Bộ VH,TT&DL [Phụ lục 14.3, tr.244-246]; với di tích cấp 
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tỉnh là Giám đốc Sở VH,TT&DL [Phụ lục 14.5, tr.248-250]. Thời gian thẩm định 

theo quy định trung bình là 20 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ thứ bảy, chủ 

nhật và nghỉ lễ, tết...). Khảo sát nội dung này trong thực tế hiện nay, đang triển khai 

các dự án tu bổ trên địa bàn khu vực Bắc Bộ nói chung vẫn thực hiện theo đúng tinh 

thần của Luật di sản văn hóa, Nghị định 166/2018/NĐ-CP và Thông tƣ 18/2012/TT-

BVHTTDL. Riêng việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công là của Sở VH,TT&DL, sau 

khi có văn bản thỏa thuận của Cục Di sản văn hóa, Bộ VH,TT&DL với di tích quốc 

gia đặc biệt, di tích quốc gia [Phụ lục 14.5, tr. 248-250].  

Tuy nhiên thời gian thẩm định vẫn chƣa thật sự hợp lý theo đúng quy định ở 

nhiều địa phƣơng, gây ảnh hƣởng không nhỏ tới việc triển khai dự án. Trƣờng hợp dự 

án tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị di tích chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh, tỉnh Thanh 

Hóa. Theo một đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa huyện, thuộc UBND huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trong quá trình triển khai thẩm định, phê duyệt dự 

án, thời gian tập hợp hồ sơ dự án đầy đủ theo yêu cầu để gửi Cục Di sản văn hóa - 

Bộ VH,TT&DL đã  mất hơn 5 tháng mới có văn bản thỏa thuận. Tiếp đến thời gian 

chờ văn bản thẩm định kết quả của Sở VH,TT&DL tỉnh Thanh Hóa mất hơn 3 tháng, 

tổng cộng thời gian chờ đợi văn bản thỏa thuận và kết quả thẩm định đã mất 8 tháng, 

là thời gian quá dài so với quy định” [TLPV ngày 25/5/2018]. Vấn đề cần có giải 

pháp khắc phục để hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt 

hơn, đáp ứng tốt nhu cầu của ngƣời dân và doanh nghiệp. Các cơ quan chuyên môn 

trong hệ thống bộ máy quản lý có thẩm quyền cần thiết phải cải tiến cách làm (đột 

phá cải cách thủ tục hành chính) để rút ngắn thời gian thực hiện thẩm định đảm bảo 

quyền lợi cho chủ đầu tƣ và các doanh nghiệp thực hiện dự án. Trao đổi về vấn đề 

này, theo đại diện lãnh đạo Công ty công trình Văn hóa - Bộ VH,TT&DL, đơn vị trực 

tiếp thi công tu bổ cho biết: “Đối với di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia. Do 

quy định nêu trong văn bản là 20 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ đã mất 1 tháng), 

nên khi chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế đi thẩm định, để đầy đủ và hợp lệ (theo yêu cầu 

của cấp chuyên viên) có thể tới vài lần, mỗi lần kéo dài hàng tháng. Rồi chính Sở 

VH,TT&DL lại gửi Cục Di sản văn hóa - Bộ VH,TT&DL, theo đúng quy trình ấy để 

xin thỏa thuận trước khi phê duyệt hồ sơ thi công. Có dự án mỗi cấp vài tháng, thời 

gian chậm trễ tới hàng năm, cuối cùng thì di tích đã đổ nát, hoặc vốn đầu tư đã bị 

điều chuyển sang cho việc khác...” [TLPV ngày 25/5/2018]. 
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Việc tổ chức thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di 

tích là việc làm cần thiết theo quy định của nhà nƣớc, và của các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc có thẩm quyền. Song vấn đề hiện nay, vẫn là những trở ngại cho các chủ đầu tƣ, 

các đơn vị liên quan trực tiếp khi thực hiện thẩm định dự án liên quan đến tu bổ, tôn 

tạo di tích. Tuy gần đây đã có nhiều thay đổi tích cực trong các văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích nói chung, chùa Việt nói riêng. 

Vấn đề này đòi hỏi các cơ quan thẩm quyền, các nhà quản lý cần phải có định hƣớng 

và lộ trình nhất quán để phục vụ mục tiêu vì lợi ích cộng đồng, vì lợi ích bảo tồn di 

sản văn hóa của dân tộc.  

2.2.2.3. Phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích  

Điều 18 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền phê duyệt dự án tu 

bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích cụ thể: 

Thẩm quyền phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di 

tích: Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Thủ trƣởng bộ, ngành đƣợc giao trực tiếp quản lý 

di tích phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di 

sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia sau khi 

có văn bản thẩm định của Bộ trƣởng Bộ VH,TT&DL; phê duyệt dự án tu bổ di tích, 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh sau khi có văn bản 

thẩm định của Giám đốc Sở VH,TT&DL. 

Các dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích, ngoài việc thực hiện theo các quy định 

của Luật di sản văn hóa, còn phải tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng năm 2014 

và các Nghị định liên quan, cụ thể: 

Phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản của chủ đầu tƣ dự 

án, theo Điều 12, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, quy định việc phê duyệt dự án, 

quyết định đầu tƣ xây dựng. Dự án đầu tƣ xây dựng đƣợc phê duyệt tại quyết định 

đầu tƣ xây dựng. Thẩm quyền quyết định đầu tƣ xây dựng thực hiện theo quy định 

tại Điều 60 của Luật Xây dựng năm 2014. Nội dung chủ yếu của quyết định đầu tƣ 

xây dựng gồm: 1/Tên dự án; 2/Chủ đầu tƣ; 3/Tổ chức tƣ vấn lập dự án, khảo sát 

(nếu có), lập thiết kế cơ sở; 4/Mục tiêu, quy mô đầu tƣ xây dựng, tiến độ thực hiện 

dự án; 5/Công trình xây dựng chính, các công trình xây dựng và cấp công trình 

thuộc dự án; 6/Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng; 7/Thiết kế cơ sở, thiết 

kế công nghệ (nếu có), quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng đƣợc lựa chọn; 
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8/Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có), vận hành sử dụng 

công trình; phƣơng án bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, phƣơng án bảo vệ môi 

trƣờng (nếu có), phòng chống cháy nổ; 9/Tổng mức đầu tƣ và dự kiến phân bổ 

nguồn vốn sử dụng theo tiến độ; 10/Hình thức tổ chức quản lý dự án đƣợc áp 

dụng. Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ trình thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ 

sở và mẫu quyết định đầu tƣ xây dựng. 

Nhƣ vậy, việc phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích 

thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh, thành phố sau khi có văn bản thẩm định 

của Bộ trƣởng Bộ VH,TT&DL với di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc 

gia đặc biệt, di tích quốc gia và có văn bản thẩm định của Giám đốc Sở VH,TT&DL 

với di tích cấp Tỉnh [Phụ lục 14.3, tr.244].   

Trên thực tế, việc thẩm định và phê duyệt dự án, trong hoạt động đầu tƣ dự án 

tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc Phật giáo hiện nay đang vấp phải những vƣớng mắc 

trong chính những quy định của các Bộ ngành, khi ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật. Dẫn tới việc, quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tƣ kéo dài, đến bƣớc hồ 

sơ thi công, thậm chí thực hiện đấu thầu vẫn có thể mắc lỗi và sai sót khác nhau. Đƣa 

vào thực tế thi công công trình, rất có thể dự án phải điều chỉnh, sửa đổi, tốn kém và 

kéo dài thêm thời gian, làm ảnh hƣởng tới tiến độ chung của dự án. Lúc này việc thực 

hiện nhiệm vụ tu bổ, tôn tạo di tích của các cơ quan đơn vị trong hệ thống quản lý 

hoạt động đã thành nguyên nhân gây lỗi dẫn tới ảnh hƣởng tới cả quá trình hƣớng tới 

mục tiêu quản lý. 

Nói về vấn đề thoả thuận của Bộ VH,TT&DL, và kết quả thẩm định hồ sơ dự án 

của Sở VH,TT&DL, làm căn cứ để Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ra quyết định phê 

duyệt dự án. Theo ông Lê Văn Hải, nguyên cán bộ phụ trách phòng văn hóa huyện Hậu 

Lộc (thành phần trong ban QLDA tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích chùa Sùng 

Nghiêm Diên Thánh) cho biết: “Thời gian chờ đợi để có văn bản thỏa thuận của Bộ 

VH,TT&DL, cũng như kết quả thẩm định dự án của các cơ quan ban ngành của tỉnh 

quá dài. Chưa tính tới việc phải chỉnh sửa hồ sơ, tập hợp số liệu cũng đã hàng năm 

trời, từ tháng 3 năm 2008 đến hết năm 2008, do vậy UBND huyện đã điều chuyển tạm 

thời một phần vốn của dự án cho nội dung việc khác có nhu cầu hơn (chống xuống cấp 

kênh mương dẫn nước). Để có được quyết định phê duyệt dự án của tỉnh cũng hơn một 

năm, quý IV năm 2009 mới có kết quả phê duyệt” [TLPV ngày 19/4/2017].     
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2.2.2.4. Hình thức quản lý dự án tu bổ, tôn tạo di tích  

Theo Điều 16. Nghị định 59/2015/NĐ-CP, quy định hình thức tổ chức quản lý 

dự án đầu tƣ xây dựng nói chung: 1/Ngƣời quyết định đầu tƣ, quyết định áp dụng 

hình thức tổ chức quản lý dự án theo quy của Luật Xây dựng năm 2014; 2/Đối với dự 

án sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc, vốn nhà nƣớc ngoài ngân sách, hình thức tổ 

chức quản lý dự án đƣợc áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng chuyên 

ngành, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng khu vực; 3/Đối với dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ƣu đãi của nhà tài trợ nƣớc ngoài, hình thức tổ chức quản lý dự án 

đƣợc áp dụng theo quy định của điều ƣớc quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài 

trợ; 4/Đối với dự án sử dụng vốn khác, ngƣời quyết định đầu tƣ quyết định hình thức 

quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án. 

Tuy nhiên, hiện nay xét về vai trò quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động tu bổ, 

tôn tạo di tích vẫn thuộc thẩm quyền của Bộ VH,TT&DL, nên Bộ đã giao Cục Di sản 

văn hóa có trách nhiệm thẩm định và có kết quả bằng văn bản để cơ quan chủ quản 

đầu tƣ (cấp tỉnh, thành phố) phê duyệt theo quy định, với các dự án thuộc di tích cấp 

Quốc gia đặc biệt và di tích cấp Quốc gia. Do vậy việc thành lập Ban quản lý dự án 

chuyên ngành, là một nội dung trong quyết định chủ trƣơng và quy định của Nghị 

định 59/2015, nhƣng hiện nay nhiều tỉnh, thành phố chƣa triển khai. Theo ý kiến của 

đại diện Cục Di sản văn hóa cho biết: “Cục đề nghị Bộ trưởng chỉ cho phép thành lập 

bộ phận phụ trách có đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, trực thuộc Sở VH,TT&DL, 

để thẩm định quy hoạch và dự án tu bổ thuộc di tích cấp tỉnh. Đối với di tích cấp 

quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt, vẫn phải thông qua Cục Di sản văn hóa, việc thẩm 

định đối với dự án và thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công trước khi phê duyệt dự án tu 

bổ, tôn tạo” [TLPV ngày 15/3/2019]. Vì vậy, hình thức QLDA đầu tƣ tu bổ, tôn tạo 

di tích hiện nay đang thuộc thẩm quyền ngƣời đứng đầu cơ quan QLNN địa phƣơng 

(phân chia theo 04 cấp quản lý: Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Quận/huyện/thị xã/thành 

phố trực thuộc tỉnh và phƣờng/xã,/thị trấn). 

Theo khoản 1,2 và 3 Điều 17, Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Quy định: 1/Bộ 

trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ 

tịch Hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nƣớc quyết định thành lập 

Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây 

dựng khu vực (gọi là Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực) 
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để thực hiện chức năng chủ đầu tƣ và nhiệm vụ quản lý đồng thời nhiều dự án sử 

dụng vốn ngân sách nhà nƣớc, vốn nhà nƣớc ngoài ngân sách; 2/Hình thức Ban 

quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực đƣợc áp dụng đối với các 

trƣờng hợp: Quản lý các dự án đƣợc thực hiện trong cùng một khu vực hành chính 

hoặc trên cùng một hƣớng tuyến; Quản lý các dự án đầu tƣ xây dựng công trình 

thuộc cùng một chuyên ngành. 3/Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự 

án khu vực do Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện thành lập là tổ chức sự nghiệp công lập. Có tƣ cách pháp nhân đầy đủ, 

đƣợc sử dụng con dấu riêng, đƣợc mở tài khoản tại kho bạc nhà nƣớc và ngân hàng 

thƣơng mại theo quy định hiện hành; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của chủ đầu tƣ và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án đƣợc giao; chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật và ngƣời quyết định đầu tƣ về các hoạt động của mình; 

quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành khi đƣợc ngƣời quyết 

định đầu tƣ giao.  

Điều 18, Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Quy định việc tổ chức và hoạt động của Ban 

quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực. Thực tế hiện nay các địa 

phƣơng vẫn thực hiện theo cách, từ UBND các cấp (tỉnh, huyện, xã) quản lý theo phân 

bổ ngân sách cho địa phƣơng, rồi triển khai theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND các 

cấp. Do đó việc tu bổ, tôn tạo di tích vẫn chƣa ổn định một hành lang pháp lý chung, 

Nghị định 59/2015 hiện nay triển khai chƣa đồng bộ để các địa phƣơng giao thẩm quyền 

chủ đầu tƣ dự án tu bổ, tôn tạo di tích cụ thể. Hiện tƣợng này dẫn tới tình trạng nhiều dự 

án triển khai chậm, thiếu vốn đầu tƣ để hoàn thành dự án (trƣờng hợp chùa Sùng Nghiêm 

Diên Thánh, Thanh Hóa), chỉ trông chờ vào nguồn vốn xã hội hóa mới có thể tiến hành 

nhanh, để kết thúc dự án. 

2.2.3. Tổ chức chỉ đạo việc giám sát quá trình thực hiện dự án tu bổ 

2.2.3.1. Việc triển khai tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 

Trong quản lý hoạt động đầu tƣ, đặc biệt là đầu tƣ từ ngân sách Nhà nƣớc vấn 

đề tuyển chọn nhà thầu có ý nghĩa rất quan trọng. Với hoạt động đấu thầu thực hiện 

các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích kiến trúc chùa Việt cũng vậy, chọn đƣợc nhà thầu 

có năng lực về nhiều mặt, giá trúng thầu hợp lý là mục tiêu mà hầu hết các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc quản lý các dự án đầu tƣ mong muốn hƣớng tới, vì đó chính là mục 

tiêu của quản lý. 
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Nhà thầu (ở đây đƣợc hiểu là các đơn vị thi công, đơn vị giám sát cả các đơn 

vị tƣ vấn có liên quan khác) trực tiếp ký hợp đồng nhận thầu để thực hiện một hay 

nhiều hạng mục công việc của dự án đầu tƣ “Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa 

Việt”. Riêng với nhà thầu thi công, chất lƣợng tu bổ công trình, hiệu quả tiền vốn đầu 

tƣ một phần rất lớn phụ thuộc vào năng lực thực sự của nhà thầu. Nhà thầu có đủ 

năng lực tài chính, kỹ thuật, lao động phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, quy mô công 

trình dự án sẽ tạo điều kiện cho tiến độ thi công thực hiện dự án tiến hành đƣợc liên 

tục, đồng vốn đƣợc sử dụng có hiệu quả. Ngƣợc lại là nguyên nhân thất thoát, lãng 

phí, tham nhũng, bớt xén vốn đầu tƣ. 

Trong thực tiễn thực hiện dự án đầu tƣ “Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa” 

đã tổng kết đƣợc hơn 70% dự án công trình đạt hiệu quả thấp nguyên nhân chính là 

do lựa chọn nhà thầu không hợp lý, đồng thời dễ dẫn đến tham nhũng, lãng phí, tiêu 

cực cũng chính từ việc lựa chọn nhà thầu. 

- Để quản lý hoạt động đầu tƣ dự án tu bổ, phục hồi các công trình di tích kiến 

trúc nói chung và chùa Việt nói riêng. Nhà nƣớc đã ban hành Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII, và Chính phủ ban 

hành hƣớng dẫn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06 năm 2014. 

Hiện nay, đối với các dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc có các hình 

thức chọn nhà thầu chủ yếu sau đây:  

- Hình thức chỉ định thầu, theo hình thức này, chủ đầu tƣ căn cứ vào yêu cầu, 

mục tiêu, điều kiện thực hiện dự án để chỉ định nhà thầu hợp lý đủ năng lực để tham 

gia thầu; Điều 54. Qui định hạn mức chỉ định thầu, gói thầu có giá trị trong hạn mức 

đƣợc áp dụng chỉ định thầu theo quy định Luật Đấu thầu bao gồm: 1/Không quá 500 

triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tƣ vấn, dịch vụ phi tƣ vấn, dịch vụ công; 

không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua 

thuốc, vật tƣ y tế, sản phẩm công; 2/Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc 

dự toán mua sắm thƣờng xuyên. 

- Hình thức đấu thầu. Đây là hình thức lựa chọn theo cơ chế cạnh tranh [Phụ 

lục 13.2, tr.223-225], cho phép chủ đầu tƣ tìm đƣợc nhà thầu phù hợp với yêu cầu, 

mục tiêu, điều kiện thực hiện dự án đầu tƣ. Trong hình thức đấu thầu lại chia ra gồm: 

1/Đấu thầu rộng rãi; 2/Đấu thầu hạn chế và 3/Đấu thầu thông qua mạng (Nhà nƣớc 

đang khuyến khích các đơn vị chủ đầu tƣ thực hiện theo hình thức đấu thầu này). 
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Hiện nay trừ những dự án đặc biệt quan trọng liên quan đến bí mật, an ninh quốc gia, 

còn tất cả đều chọn theo các hình thức đấu thầu. Nhà nƣớc đã có những quy định chặt 

chẽ về đấu thầu và các hoạt động trong đấu thầu, trên thực tế, trừ những công trình dự 

án lớn, yêu cầu kỹ thuật cao... còn các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 

có quy mô vừa và nhỏ, việc đấu thầu đôi khi còn mang tính hình thức nhiều hơn.  

Tuy nhiên, khi trao đổi vấn đề liên quan tới đấu thầu cho các dự án đặc thù 

chuyên ngành nhƣ hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt, nhiều nhà 

chuyên môn đều cho rằng: Việc luật pháp đã quy định khá chặt chẽ về tiêu chuẩn 

chuyên môn của các cá nhân, đơn vị đủ điều kiện tham gia vào các dự án tu bổ, tôn 

tạo di tích. Nhƣng thực tiễn khi triển khai thực hiện các dự án tu bổ tôn tạo di tích, 

Nhà nƣớc nên có cơ chế lựa chọn nhà thầu riêng biệt cho hoạt động tu bổ di tích, sao 

cho các nhà thầu có năng lực và uy tín lâu năm trong ngành tu bổ đƣợc tham gia, nhất 

là đối với các di tích quốc gia đặc biệt. Theo lãnh đạo Công ty Công trình Văn hóa - 

Bộ VH,TT&DL cho biết: “Hiện nay, theo quy định của luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các đơn vị thi công không phân biệt 

có chuyên môn sâu về tu bổ di tích hay không, miễn là đủ điều kiện năng lực theo yêu 

cầu được đáp ứng về mặt hồ sơ pháp lý, giá cả phù hợp và có phương án tu bổ tối ưu 

theo hồ sơ, là sẽ được lựa chọn. Chính nội dung này cũng tạo nên một cuộc cạnh 

tranh mạnh mẽ để nhận được gói thầu bằng nhiều cách, kể cả việc sử dụng tư cách 

pháp nhân không phải của mình” [TLPV ngày 20/3/2019]. 

Với cách làm nhƣ hiện nay, nhiều di tích chùa khi thực hiện dự án vẫn phải 

chịu hiện tƣợng nhà thầu thi công yếu năng lực, có thể về mặt hồ sơ vẫn đảm bảo đủ 

năng lực, nhƣng thực tiễn đội ngũ nhân sự nhƣ các cán bộ, kỹ sƣ, kiến trúc sƣ, nghệ 

nhân truyền thống... lại không đảm bảo về năng lực chuyên môn thật sự để tu bổ, tôn 

tạo di tích. Đôi khi, ngay cả đội thợ thi công cũng mới chỉ một, đôi lần thực hiện 

chuyên môn tu bổ, tôn tạo di tích, nên rất thiếu kinh nghiệm xử lý các tình huống 

trong thi công. Kết quả là “làm chết đi di tích” rồi “làm mới di tích” là chuyện không 

tránh khỏi trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa hiện nay.  

2.2.3.2. Việc tổ chức thi công tu bổ, tôn tạo di tích  

Tổ chức thi công tu bổ, tôn tạo di tích là khâu trọng tâm nhất, để giúp cho các 

đơn vị trực tiếp thi công đi đúng hƣớng và đảm bảo chất lƣợng cho công trình, Bộ 

VH,TT&DL đã ban hành Thông tƣ 18/2012/TT-BVHTTDL, ngày 28/12/2012 về quy 
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định chi tiết việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Trong thông tƣ đã dành một 

chƣơng nói về việc thi công tu bổ, để đảm bảo hiệu quả thi công các dự án tu bổ, tôn 

tạo di tích nhƣ: Công tác chuẩn bị thi công tu bổ, Điều 24; Thực hiện thi công tu bổ, 

Điều 25; Quy định nội dung ghi nhật ký công trình và hoàn công, Điều 26. Thực tiễn 

hiện nay, đối với việc tổ chức hoạt động thi công tu bổ, tôn tạo di tích của các cơ 

quan quản lý gián tiếp, diễn ra hƣớng chủ yếu là theo nguyên tắc kiểm tra, thanh tra 

đột xuất và hậu kiểm trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành. 

Việc tổ chức cho các đơn vị (nhà thầu) đã trúng thầu ngay sau đấu thầu, hoặc 

đơn vị đƣợc chỉ định thầu khẩn trƣơng triển khai thi công tu bổ, tôn tạo di tích là việc 

làm cần thiết gắn với một chuỗi các công đoạn theo quá trình có tính nguyên tắc theo 

quy định (nguyên tắc trong thi công tu bổ, tôn tạo di tích). Do vậy việc tổ chức cho 

các đơn vị nhận thầu thi công làm tốt nhiệm vụ, các cơ quan chủ quản cần chỉ đạo, 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cả chủ đầu tƣ và các nhà thầu thực hiện thi công theo 

đúng nguyên tắc cơ bản: 1/Tuân thủ thiết kế tu bổ di tích đã đƣợc phê duyệt, quy định 

về quản lý chất lƣợng, tiến độ, khối lƣợng thi công, an toàn lao động và các quy định 

pháp luật có liên quan trong quá trình thi công tu bổ di tích; 2/Ƣu tiên sử dụng 

phƣơng pháp thi công truyền thống, chú trọng bảo tồn các yếu tố gốc cấu thành di 

tích, bảo vệ cấu kiện trong suốt quá trình thi công tu bổ di tích; 3/Khi có những phát 

sinh, phát hiện mới về di tích khác với thiết kế tu bổ di tích đã đƣợc phê duyệt, đơn vị 

thi công và đơn vị tƣ vấn giám sát phải kịp thời thông báo với chủ đầu tƣ dự án tu bổ 

di tích. Trong trƣờng hợp điều chỉnh thiết kế tu bổ di tích, chủ đầu tƣ dự án tu bổ di 

tích phải xem xét điều chỉnh thời gian thi công tu bổ di tích để đảm bảo chất lƣợng 

công trình; 4/Hoạt động thi công tu bổ di tích đƣợc thực hiện dƣới sự giám sát của 

cộng đồng dân cƣ nơi có di tích và tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy 

định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về di sản văn hóa; 5/Thƣờng xuyên tham 

vấn ý kiến nhân chứng lịch sử, chuyên gia, nghệ nhân trong suốt quá trình thi công tu 

bổ di tích; 6/Ghi nhận đầy đủ trong Nhật ký công trình và Hồ sơ hoàn công mọi hoạt 

động thi công tu bổ di tích đã thực hiện tại công trƣờng; 7/Bảo đảm an toàn cho di 

tích, cho các nhà sƣ, các phật tử trong chùa và cho khách tham quan. 

Ý kiến của một nhà khoa học về vấn đề bảo đảm nguyên tắc trong tu bổ:  

Quá trình thi công tu bổ di tích chùa nhiều khi chúng ta phải hạ giải từng 

phần, có khi tháo dỡ toàn bộ kết cấu kiến trúc gỗ của di tích. Đây là thời 
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điểm thuận lợi nhất để tiếp cận và nghiên cứu đặc trƣng kiến trúc. Nhiều 

phát hiện mới về giá trị kiến trúc, quá trình biến đổi ở di tích và hiện trạng 

kỹ thuật buộc chúng ta phải thay đổi thiết kế ban đầu, thậm chí còn phải 

đƣa ra các giải pháp tu bổ mới cho phù hợp với tình hình thực tế tại công 

trƣờng [3, tr.14]. 

Hoạt động thi công tu bổ di tích liên tục thực hiện dƣới sự giám sát của cộng 

đồng dân cƣ nơi có di tích và thực hiện bởi tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực 

theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về di sản văn hóa. 

Việc tham vấn ý kiến nhân chứng lịch sử, chuyên gia, nghệ nhân trong suốt 

quá trình thi công tu bổ di tích, còn quá ít, thậm chí gần nhƣ không có. 

Việc ghi “Nhật ký công trình và hồ sơ hoàn công” mọi hoạt động thi công tu 

bổ di tích đã thực hiện tại công trƣờng, chỉ mang tính hình thức để hợp lý hồ sơ, phục 

vụ thanh quyết toán. 

Đặc điểm đặc trƣng khi thi công tu bổ chùa là, mọi hoạt động trong chùa từ 

thực hành nghi lễ hàng ngày của tăng, ni, phật tử đến việc phục vụ tham quan vãn 

cảnh, chiêm bái của phật tử và du khách thập phƣơng vẫn diễn ra. Vì vậy, đòi hỏi các 

đơn vị thi công phải chú ý tới đặc điểm này, khi thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích chùa. 

Thực tế hiện nay, các đơn vị thi công vẫn chƣa chú trọng, nâng cao ý thức gìn giữ 

môi trƣờng, vệ sinh khi thi công trong chùa.   

2.2.3.3. Chỉ đạo việc giám sát các đơn vị thực hiện dự án 

Thực tế thực hiện thi công các dự án tu bổ, tôn tạo công trình là di tích kiến 

trúc chùa hiện nay vẫn đang là chủ đề gây tranh luận và có không ít những vấn đề đặt 

ra. Trong đó thực hiện thi công và giám sát hoạt động thi công, tuy là hai mặt độc lập, 

nhƣng đòi hỏi phải thống nhất với nhau về mục tiêu hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. 

Trong lãnh đạo, các cơ quan quản lý cấp trên, phải nắm chắc nội dung công việc của 

các đơn vị tƣ vấn giám sát cũng nhƣ đơn vị thực hiện thi công, từ đó mới đƣa ra đƣợc 

quyết sách để tổ chức, chỉ đạo các đơn vị thực hiện, hay giám sát thực hiện dự án đạt 

hiệu quả cao.   

Trách nhiệm giám sát là việc cá nhân, đơn vị tƣ vấn giám sát có tƣ cách pháp 

nhân hợp pháp về chuyên môn (có chứng chỉ tƣ vấn giám sát tu bổ), thực hiện nhiệm 

vụ theo luật định; Ngoài ra còn có giám sát của các tổ chức cộng đồng trong xã hội 

hiện nhà nƣớc đang khuyến khích hình thức này, tuy nhiên không bị ràng buộc bởi 
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luật (nhƣ Mặt trận, Hội cựu chiến binh, Hội ngƣời cao tuổi, Đại diện ngƣời dân thôn 

xóm, Nhà sƣ trụ trì…). 

* Nội dung tổ chức chỉ đạo, lãnh đạo trong giám sát thi công: Trƣớc hết là 

hƣớng dẫn các cá nhân, đơn vị giám sát thi công phải tuân thủ các quy định hiện hành 

Luật, Nghị định của Chính phủ và hƣớng dẫn của Bộ Xây dựng. Cụ thể theo Điều 26 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12 tháng 05 năm 2015 về quản lý chất lƣợng và 

bảo trì công trình xây dựng, qui định rõ nhiệm vụ giám sát thi công công trình xây 

dựng gồm: 1/Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản 

lý chất lƣợng của chủ đầu tƣ; 2/Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình; 3/Kiểm 

tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng; 4/Kiểm tra biện pháp thi 

công; 5/Xem xét và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình; 6/Kiểm tra và chấp 

thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng; 7/Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công 

xây dựng; 8/Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trƣờng; 9/Giám sát 

việc đảm bảo an toàn lao động; 10/Đề nghị chủ đầu tƣ tổ chức điều chỉnh thiết kế khi 

phát hiện sai sót; 11/Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng; 12/Kiểm 

tra tài liệu phục vụ nghiệm thu; 13/Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất 

lƣợng bộ phận công trình, hạng mục công trình; 14/Thực hiện nghiệm thu công việc 

xây dựng; 15/Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; 16/Thực hiện các 

nội dung khác theo quy định.  

Do đặc thù, các dự án tu bổ di tích Phật giáo rất cần sự hiểu biết sâu về văn hóa, 

nghệ thuật, kỹ thuật thi công truyền thống và phải biết tôn trọng phát huy giá trị di tích, 

gìn giữ các yếu tố nguyên gốc, để kịp thời can thiệp, ngăn chặn việc đơn vị thi công, 

làm mất đi giá trị vốn có của một di tích Phật giáo. Bởi vậy, khâu giám sát trong quá 

trình thi công tu bổ, tôn tạo đóng vai trò khá quan trọng đối với kết quả đầu tƣ của dự 

án. Ngoài quyền hạn và nhiệm vụ đƣợc quy định trong quản lý dự án đầu tƣ và xây 

dựng của chính phủ, đơn vị giám sát thi công tu bổ, tôn tạo di tích còn có nhiệm vụ 

chuyên môn đặc trƣng, việc làm này đòi hỏi các nhà quản lý chuyên ngành tu bổ cần 

phải nắm chắc để lãnh đạo, chỉ đạo cho cụ thể sát thực hơn nhƣ: Một là, giám sát việc 

tháo dỡ, hạ giải và bảo quản hiện vật hoặc cấu kiện của công trình. Do đặc điểm kết 

cấu kiến trúc khung gỗ, trong nội thất di tích chùa còn có những di vật, cổ vật, bảo vật, 

đặc biệt là hệ thống tƣợng thờ, nên đơn vị tƣ vấn giám sát phải biết kiểm tra đơn vị thi 

công xây dựng nhà bao che, xây dựng nhà kho để bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật, tƣợng 
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thờ và các cấu kiện kiến trúc gỗ; Hai là, tham gia lựa chọn, phân loại các cấu kiện hạ 

giải theo nội dung hồ sơ thiết kế đã đƣợc duyệt và theo thực tế hạ giải, tháo dỡ công 

trình. Khi hạ giải có nhiều vấn đề cần quan tâm nhƣ việc lựa chọn, loại bỏ và tái sử 

dụng các cấu kiện phải theo đúng hồ sơ đƣợc duyệt, trƣớc khi có những thay đổi phát 

sinh. Bởi vậy, cần chỉ đạo việc lập hồ sơ bảo quan cho các cấu kiện, các mảng chạm 

khắc với chế độ bảo quản lâu dài. Với loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật, khi hạ giải 

có thể sẽ phát sinh những vấn đề mới cần đƣợc nghiên cứu xem xét; Ba là, giám sát, 

xác nhận phát sinh của công trình hoặc đề nghị chủ đầu tƣ dừng việc thi công khi phát 

hiện những vấn đề mới và quan trọng về di tích. Đối với các di tích kiến trúc gỗ, quá 

trình khảo sát lập dự án có thể không bao quát đƣợc chi tiết tình trạng các cấu kiện, vì 

vậy khi hạ giải thực tế sẽ có những vấn đề cần quan tâm (có thể có những cấu kiện kiến 

trúc trong hồ sơ đƣợc duyệt không thay thế, nhƣng khi hạ giải xuống thì cấu kiện đã 

hỏng, cần thay thế. Tuy nhiên để xác nhận việc làm này rất cần thiết có ý kiến của đơn 

vị giám sát và của các đơn vị liên quan khác. 

Từ những nội dung đã nêu, cho thấy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cho đơn 

vị giám sát thực hiện nhiệm vụ là quan trọng, đòi hỏi các cơ quan chủ quản nhƣ bộ, 

ngành hay địa phƣơng có dự án tu bổ, tôn tạo di tích phải thực hiện đúng luật và đảm 

bảo khách quan, công bằng, nhƣ vậy mới tổ chức cho việc giám sát thi công tu bổ, 

tôn tạo đạt hiệu quả cao. 

Theo cách làm nhƣ hiện nay của các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ, điển hình nhƣ 

tỉnh Bắc Ninh, vốn NSNN đầu tƣ cho tu bổ, tôn tạo di tích đƣợc giao về theo kế 

hoạch ngân sách cấp cho cơ quan quản lý nhà nƣớc địa phƣơng (UBND tỉnh/thành 

phố), theo đúng kế hoạch phân bổ ngân sách đƣợc duyệt hàng năm từ cấp tỉnh, cấp 

huyện, đến xã phƣờng - Nơi có di tích chùa cần nhu cầu tu bổ, tôn tạo theo kế 

hoạch. Cấp thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt dự án, sẽ chịu trách nhiệm phê 

duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt đơn vị tƣ vấn giám sát thi công tu bổ, tôn tạo di tích 

cho cấp quản lý trực thuộc của mình. Theo đại diện Ban quản lý di tích tỉnh Bắc 

Ninh, thuộc Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, 

khi có dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa có kế hoạch triển khai đầu tư, thì di tích 

thuộc cấp nào (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) Chủ tịch UBND tỉnh sẽ giao trách 

nhiệm quản lý dự án cho UBND cấp đó và như vậy thẩm quyền lựa chọn đơn vị tư 

vấn giám sát là của chủ tịch UBND cùng cấp quản lý dự án, ra quyết định. Có dự 
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án tu bổ, tôn tạo di tích tỉnh Bắc Ninh làm chủ đầu tư, chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

Sở Xây dựng làm tư vấn giám sát, hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng lựa chọn đơn vị 

tư vấn giám sát...Cũng theo đại diện này cho biết thêm, đôi khi còn tùy vào tình 

hình cũng như phụ thuộc vào quy mô và tổng nguồn vốn đầu tư, Chủ tịch UBND 

tỉnh sẽ chịu trách nhiệm theo thẩm quyền, chỉ đạo giao chủ đầu tư cho một cơ quan, 

đơn vị chuyên môn cụ thể trong bộ máy” [TLPV ngày 20/3/2019]. Nhƣ vậy theo 

thẩm quyền của mình, cơ quan chủ quản đầu tƣ sẽ chịu trách nhiệm đối với việc lựa 

chọn đơn vị tƣ vấn giám sát thi công. Trong giám sát thi công tu bổ, tôn tạo di tích 

hiện nay, phần nhiều còn mang tính hình thức, thủ tục có mặt tại hiện trƣờng, thậm 

chí để hoàn thiện hồ sơ, thiếu đi các bƣớc căn bản để giám sát nhà thầu nhƣ việc: 

Kiểm tra biện pháp thực hiện thi công không đầy đủ; Kiểm tra và chấp thuận vật 

liệu, cấu kiện, sản phẩm đƣa vào tu bổ chƣa chặt chẽ; Giám sát việc thực hiện các 

quy định về bảo vệ môi trƣờng, đảm bảo an toàn lao động chƣa nghiêm túc… Ngay 

với các dự án tu bổ, tôn tạo trọng điểm quốc gia thì việc đơn vị tƣ vấn giám sát đôi 

khi còn mang tính hình thức, có những tình huống thực tiễn sự việc xảy ra, các bên 

liên quan mới quy trách nhiệm cho nhau, tính phức tạp bắt đầu phát sinh, dẫn tới 

chính di tích đƣợc đầu tƣ bị ảnh hƣởng tới chất lƣợng tu bổ. Thời gian gần đây hiện 

tƣợng đơn vị thi công làm sai thiết kế đã đƣợc phê duyệt xảy ra không ít, nhƣng đơn 

vị tƣ vấn giám sát không thấy lên tiếng, và vai trò cũng khá mờ nhạt . Ngay cả với 

trƣờng hợp công trình “Hƣơng nghiêm pháp đƣờng”, xây dựng sai quy định trong 

khu danh thắng Hƣơng Sơn, của Hà Nội gần đây đã phá vỡ cảnh quan khu vực chùa 

Hƣơng, cũng không thấy ý kiến của đơn vị tƣ vấn giám sát nào. Trƣờng hợp chùa 

Bổ Đà, xây dựng tam quan không theo đúng kết quả đã đƣợc phê duyệt, hay chùa 

Trăm Gian “làm mới gác Khánh, nhà Tổ” không theo nguyên tắc tu bổ, tôn tạo [Phụ 

lục 12, tr.214]. 

2.2.3.4. Việc tổ chức quản lý nguồn vốn đầu tư 

Thứ nhất, hầu hết các dự án đều có phát sinh vƣợt dự toán, đôi khi vƣợt quá 

giới hạn cho phép, cho nên rất khó quyết toán dứt điểm [Phụ lục 14, tr.237-239]; Thứ 

hai, các chủ đầu tƣ (Bên A) do điều kiện khách quan không có khả năng thanh toán 

ngay cho nhà thầu (Bên B). Thƣờng bên B bị nợ hoặc bị chiếm dụng vốn khá lâu. 

Điều này cũng gây ra những hạn chế nhất định trong việc kiểm soát cũng nhƣ quản lý 

nguồn vốn cấp phát cho các dự án [3, tr.15]. 
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- Tổng mức chi phí cho dự án đầu tƣ tu bổ công trình di tích phải đƣợc kiểm 

soát và tính toán cụ thể, rõ ràng, đồng thời quản lý chặt chẽ để bảo đảm hiệu quả phát 

huy giá trị di tích, gìn giữ các yếu tố gốc. 

- Việc quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng tu bổ công trình di tích có sử 

dụng nguồn vốn nhà nƣớc phải căn cứ vào các định mức kinh tế - kỹ thuật và các quy 

định có liên quan khác do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành.  

Thanh quyết toán dự án hoàn thành 

Việc thanh quyết toán các dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích trong thực tế rất 

chậm và diễn ra theo hai hƣớng chính: Thứ nhất, hầu hết các dự án đều có phát sinh 

vƣợt dự toán, đôi khi vƣợt quá giới hạn cho phép, cho nên rất khó quyết toán dứt 

điểm [Phụ lục 15, tr.251-254]; Thứ hai, các chủ đầu tƣ (Bên A) do điều kiện khách 

quan không có khả năng thanh toán ngay cho nhà thầu (Bên B). Thƣờng bên B bị nợ 

hoặc bị chiếm dụng vốn khá lâu. Điều này cũng gây ra những hạn chế nhất định trong 

việc kiểm soát cũng nhƣ quản lý nguồn vốn cấp phát cho các dự án [3, tr.15]. 

Toàn bộ giai đoạn kết thúc quá trình đầu tƣ, từ tổ chức nghiệm thu bàn giao, 

đƣa vào vận hành và thanh quyết toán dự án hoàn thành, nhƣ đã nói ở trên là nội dung 

hoạt động trực tiếp, song việc chỉ đạo quản lý của các cơ quan quản lý nhà nƣớc có 

ảnh hƣởng tốt tới kết quả tu bổ, tôn tạo di tích. Đặc biệt, là việc tổ chức chỉ đạo sát và 

có trách nhiệm với các bên tham gia thực hiện dự án tu bổ nhƣ: Giữa chủ đầu tƣ với 

các nhà thầu, giữa nhà thầu với các tổ chức giám sát cộng đồng để thấy rõ kết quả đã 

thực hiện và kết quả nghiệm thu thanh toán.... Hiện nay, qua nhiều đợt triển khai rà 

soát, đổi mới tiến độ rải ngân, tăng cƣờng thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán vốn 

đầu tƣ các dự án hoàn thành, nhanh chóng đƣa vào vận hành, đã đƣợc Bộ, ngành chỉ 

đạo là nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình rà soát. Tuy nhiên thực tế trong công tác 

vẫn còn tồn tại vấn đề vƣớng mắc, đặc biệt là tồn đọng vốn, không rải ngân (có 

nguyên nhân từ dự toán đƣợc duyệt chênh lệch so với quyết toán lớn, định mức đặc 

thù ngành tu bổ chƣa sát với thực tế...). Do vậy cần phải quán triệt: 1/Tổng mức chi 

phí cho dự án đầu tƣ bảo quản, tu bổ, phục hồi công trình di tích phải đƣợc tính toán 

cụ thể, rõ ràng và quản lý chặt chẽ để bảo đảm hiệu quả phát huy giá trị di tích; 

2/Việc quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng bảo quản, tu bổ, phục hồi công trình di 

tích có sử dụng nguồn vốn nhà nƣớc phải căn cứ vào các định mức kinh tế - kỹ thuật 

và các quy định có liên quan khác do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành. Về 
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vấn đề này, theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa (Trƣởng ban 

QLDA tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị chùa Sùng nghiêm Diên Thánh) cho biết: “Dự 

án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh được phê duyệt 

và triển khai từ năm 2008, điều chỉnh mức đầu tư quý IV năm 2009, đến nay đã gần 

10 năm vẫn chưa quyết toán vốn. Huyện Hậu Lộc rất muốn hoàn thiện nốt dự án để 

quyết toán vốn đầu tư. Tuy nhiên, đến nay định mức đã thay đổi nhiều lần, dẫn tới 

phải điều chỉnh dự toán bổ sung, nhưng Sở VH,TT&DL chưa phê duyệt kết quả thẩm 

định, nguyên nhân thì nhiều, song vấn đề đội vốn cao hơn tổng mức đầu tư được 

duyệt trước đó (đã phê duyệt hơn 11 tỷ, từ năm 2008 đến cuối năm 2009 đầu năm 

2010 duyệt điều chỉnh lên hơn 13 tỷ), tỉnh Thanh Hóa chưa có hướng giải quyết, nên 

dự án vẫn chưa thể hoàn thành” [TLPV ngày 19/4/2017].  

2.2.4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

Trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, thanh tra, kiểm tra các quá trình 

triển khai, đặc biệt là hoạt động của đơn vị thi công là việc làm cần thiết và quan 

trọng. Thanh tra kiểm tra, nhằm phát hiện kịp thời những sai phạm và xử lý sai phạm 

để các đơn vị có liên quan phải điều chỉnh đảm bảo đúng quy định, nhất là đơn vị thi 

công tu bổ, tôn tạo di tích. 

Để tổ chức lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt, đúng hƣớng, đúng trách nhiệm, 

đúng thẩm quyền trong hoạt động tranh tra, kiểm tra. Các cơ quan quản lý nhà nƣớc 

đã xây dựng các quy định pháp luật liên quan nhƣ:  

Điều 66 văn bản Luật di sản văn hóa 2001 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy 

định, thanh tra nhà nƣớc về văn hóa thể thao và du lịch thực hiện chức năng thanh tra 

chuyên ngành về di sản văn hóa, có nhiệm vụ: 1/Thanh tra việc chấp hành pháp luật 

về di sản văn hóa; 2/Thanh tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa; 3/Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền đối với 

các hành vi vi phạm pháp luật về di sản văn hóa; 4/Tiếp nhận và kiến nghị việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo về di sản văn hóa; 5/Kiến nghị các biện pháp để bảo đảm thi 

hành pháp luật về di sản văn hóa. 

Điều 28, Thông tƣ 18/2012/TT-BVHTTDL, quy định việc thanh tra, kiểm tra 

hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích:  1/Thanh tra Bộ VH,TT&DL tổ chức 

thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo thẩm quyền; 

2/Cục Di sản văn hóa tổ chức kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 
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theo thẩm quyền; 3/Thanh tra Sở VH,TT&DL tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt 

động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền; 4/Tổ 

chức có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa ở địa phƣơng tổ 

chức kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn quản lý theo 

thẩm quyền. 

Tại Điều 29, Thông tƣ 18/2012/TT-BVHTTDL, quy định về xử lý vi phạm cụ 

thể nhƣ sau: 1/Thanh tra Bộ VH,TT&DL khi phát hiện sai phạm trong hoạt động bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích, có quyền lập biên bản, đình chỉ thi công tu bổ di tích trong 

thời hạn 15 ngày làm việc, ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo Bộ 

trƣởng Bộ VH,TT&DL; 2/Thanh tra Sở VH,TT&DL, Sở VH,TT&DL khi phát hiện sai 

phạm trong hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn quản lý, có quyền 

lập biên bản, đình chỉ thi công tu bổ di tích trong thời hạn 15 ngày làm việc, ra quyết 

định xử phạt theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành 

phố; đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt phải báo cáo Bộ trƣởng Bộ 

VH,TT&DL (thông qua Thanh tra Bộ). 

Tăng cƣờng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt 

động tu bổ di tích trên cả nƣớc, chỉ đạo các tỉnh/thành đẩy mạnh triển khai lập, phê 

duyệt quy hoạch di tích theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 

18/9/2012 của Chính phủ và Thông tƣ số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 

quy định chi tiết một số quy định về tu bổ, phục hồi di tích. Từ năm 2013, Bộ 

VH,TT&DL đã thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề và chứng 

chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho tổ chức, cá nhân nhằm hạn chế 

những sai phạm trong lĩnh vực chuyên môn này.   

Nhƣ vậy, nhiệm vụ thanh tra ngoài việc xem xét việc làm của đối tƣợng bị 

thanh tra còn phải xem xét chính chủ trƣơng, chính sách có phù hợp với thực tiễn hay 

không. Đơn vị thanh tra, kiểm tra có thể đề xuất những kiến nghị cụ thể nhƣ: 1/Cơ 

quan thanh tra chuyên môn hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích ở các cấp từ 

trung ƣơng đến địa phƣơng, cần phải có những kiến nghị thật xác đáng (kể cả kiến 

nghị sửa đổi cơ chế chính sách và về xử lý qua thanh tra), có căn cứ pháp luật và phù 

hợp với thực tiễn cuộc sống; 2/Xây dựng cơ chế để phát huy hiệu quả, hiệu lực các 

kiến nghị của thanh tra khi phát hiện những sai phạm liên quan đến hoạt động bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích. Trong đó cần quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà 
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nƣớc trong việc xem xét và xử lý một cách nghiêm túc những vấn đề mà thanh tra 

kiến nghị và có cơ chế để thực hiện vấn đề này một cách hiệu quả. 

Thực tiễn trong những năm qua về hoạt động thanh tra, kiểm tra và hiệu quả 

thiết thực của hoạt động này có thể dẫn ra các trƣờng hợp cụ thể nhƣ: 

Tại di tích quốc gia chùa Trăm gian (xã Tiên Phƣơng, huyện Chƣơng Mỹ, Hà 

Nội), từ kết luận về sai phạm của đoàn thanh tra Thành phố Hà Nội, chấn chỉnh lại 

việc tu bổ, và đã đƣa ra xử lý đình chỉ chức vụ Trƣởng ban quản lý Di tích chùa Trăm 

Gian, Phó chủ tịch UBND xã; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, 

thanh tra xây dựng xã và tập thể UBND xã Tiên Phƣơng; làm rõ trách nhiệm của lãnh 

đạo huyện Chƣơng Mỹ... Các sở Kế hoạch Đầu tƣ, Tài chính bố trí kinh phí để tu bổ, 

tôn tạo và phục chế nguyên trạng các hạng mục bị phá dỡ.  

Các sai phạm khác cũng đã đƣợc chấn chỉnh, xử lý nghiêm từ kết quả của hoạt 

động thanh tra, kiểm tra nhƣ ở chùa Bổ Đà, xây dựng Tam quan của chùa không đúng 

với phê duyệt [Phụ lục 11, tr.200]; Trong không gian chùa Thiên Trù, khu danh thắng 

Hƣơng Sơn, đã xây dựng không phép ngôi “Hƣơng nghiêm Pháp đƣờng” [Phụ lục 11, 

tr 200]; hay việc hàng loạt các ngôi chùa ở Hà Nội đều có những sai phạm khi đƣa vào 

chùa sử tử đá Trung Quốc, đặc biệt ở chùa Khúc Thủy (hay còn gọi là chùa Thắng 

Nghiêm, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) những sai phạm còn nghiêm trọng 

hơn, đó là sau khi tu bổ, tôn tạo chùa đã thay đổi hoàn toàn [Phụ lục 11, tr 200]. 

Bên cạnh đó, các sai phạm khác cũng đã đƣợc chấn chỉnh, xử lý nghiêm từ kết 

quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra nhƣ việc hàng loạt các chùa ở Hà Nội đều có 

những sai phạm khi đƣa vào chùa sử tử đá Trung Quốc, sự việc đã đƣợc thanh tra Bộ 

tiến hành tháng 6 năm 2014. Theo Phó Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL cho biết: 

“Qua kiểm tra thực trạng một số di tích trên địa bàn Hà Nội, các di tích đều có những 

sai phạm. Sƣ tử đá Trung Quốc, đèn lồng Trung Quốc... là những sai phạm cơ bản và 

nghiêm trọng nhất. Đồng thời, việc tự ý lấy các đồ công đức bài trí ở những nơi thờ 

tự không đúng quy định cũng là vấn đề nghiêm trọng. Những hiện vật này không nằm 

trong hồ sơ xếp hạng di tích. Chúng làm cho những nơi thờ tự trở nên hỗn tạp. Điều 

này vi phạm nghiêm trọng Luật Di sản Văn hóa khi những đồ thờ tự làm biến dạng 

yếu tố gốc của các di tích. Vì việc này nên chúng tôi đã trực tiếp chỉ ra những sai 

phạm đó ở từng di tích và yêu cầu giải quyết” [Trích nguồn báo Thể thao và Văn hóa, 

thứ 7 ngày 23/8/2014]. 
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2.3. Đánh giá chung 

Từ việc khảo sát thực tế quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa 

Việt theo nội dung khung lý thuyết luận án đã đƣa ra với các cơ quan quản lý trong hệ 

thống, luận án rút ra một số ƣu điểm, hạn chế cơ bản sau đây: 

2.3.1. Ưu điểm  

Một là; Tổ chức bộ máy quản lý đã đƣợc thiết lập theo cấu trúc hệ thống 

quản lý NN, về cơ bản đảm bảo đầy đủ các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ thực thi 

các hoạt động liên quan đến tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt, nhằm đạt mục 

đích đã đề ra, cụ thể nhƣ:  

Ở cấp trung ương: Chính phủ, trong vai trò quản lý điều hành chung của hệ 

thống đã phân công nhiệm vụ liên quan đến quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

cho Bộ VH,TT&DL, hay thiết lập nên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Ban Tôn 

giáo Chính phủ là các đơn vị tham mƣu cho Chính phủ [sơ đồ 2.2 trang 57]. Bộ VH, 

TT&DL là Bộ chuyên ngành chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ, Thủ tƣớng Chính 

phủ về quản lý nhà nƣớc theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, đối với di tích nói 

chung, di tích chùa nói riêng. Thủ tƣớng Chính phủ quy định thành lập tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tại Quyết định số 1243/QĐ-TTg, 

ngày 22 tháng 11 năm 2004. Thủ tƣớng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ (trực thuộc Bộ Nội vụ) tại 

Quyết định số 134/2009/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 11 năm 2009.  

Ở cấp địa phương: Với các địa phƣơng ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ƣơng, đứng đầu là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chung (trong hệ 

thống quản lý NN địa phƣơng) trƣớc Chính phủ về hoạt động liên quan đến tu bổ, tôn 

tạo di tích. Các cấp Sở VH,TT&DL; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; các phòng 

chuyên môn và Chủ tich UBND xã, phƣờng, thị trấn  chịu trách nhiệm thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc liên quan đến hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích nói chung 

trong khuôn khổ theo quy định. 

Hai là; Việc ban hành văn bản Luật, Nghị định, Thông tƣ, quy định, hƣớng 

dẫn... phù hợp, hiệu quả, tổ chức thực hiện văn bản theo đúng nguyên tắc, từ việc áp 

dụng trong quy mô hẹp đến việc áp dụng trên diện rộng đảm bảo đúng trình tự. 

Trong hoạt động thực tiễn nhà nƣớc đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật 
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và những quy định rất cụ thể về việc tổ chức hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích theo 

khuôn khổ pháp lý nhất định. Các văn bản đã đƣợc áp dụng triệt để vào thực tiễn lãnh 

đạo, chỉ đạo, có tính khoa học và đảm bảo thống nhất cao trên phạm vi cả nƣớc. Nhà 

nƣớc cũng đã có các chủ trƣơng chính sách, chƣơng trình, đề án lớn để định hƣớng 

đầu tƣ cụ thể cho tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, trong đó có các di tích 

kiến trúc chùa Việt đƣợc triển khai [Phụ lục 16, tr 255]. Việc hƣớng dẫn chi tiết từ 

điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân, đơn vị tham gia; những quy định trong 

hồ sơ dự án tu bổ; định mức, đơn giá liên quan trong hoạt động tu bổ; đến việc hƣớng 

dẫn cụ thể nội dung kiểm tra, giám sát đơn vị thực hiện thi công trong hoạt động tu 

bổ, tôn tạo di tích.  

Ba là; Tổ chức thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tƣ. 

Việc tổ chức thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di 

tích là việc làm cần thiết theo quy định của nhà nƣớc, và của các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc có thẩm quyền. Những năm gần đây đã có nhiều thay đổi ngay trong nội dung 

các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quy trình thẩm định, phê duyệt các dự 

án tu bổ, tôn tạo di tích đã chi tiết hơn, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo 

quy định. Hiện nay, các chủ đầu tƣ, các đơn vị liên quan trực tiếp thực hiện thẩm định 

hồ sơ các dự án liên quan đến tu bổ, tôn tạo di tích đã có những đánh giá tích cực. 

Trong đó đáng chú ý là việc thực hiện công khai minh bạch, rõ ràng quy trình tiếp 

nhận, thụ lý hồ sơ, thời gian xử lý hồ sơ, hay việc giao nhận hồ sơ, văn bản trả lời kết 

quả xử lý hồ sơ đƣợc thay đổi nhanh gọn, chỉnh chu hơn. Chỉ đạo tổ chức thẩm định, 

phê duyệt hồ sơ dự án, hay tổ chức thẩm định kết quả, nghiệm thu bàn giao, thanh 

quyết toán cũng đã đƣợc các cơ quan quản lý các cấp từ cấp bộ, ngành chủ quản, cơ 

quan quản lý về chuyên môn tu bổ, tôn tạo di tích, đến cấp quản lý nhà nƣớc ở địa 

phƣơng thực hiện khá tốt. Công tác kiểm tra, kiểm định, thẩm định kết quả đầu tƣ của 

các cơ quan đơn vị quản lý nhà nƣớc đối với các chủ đầu tƣ dự án từ việc thẩm định, 

xem xét kết quả vật liệu, vật tƣ đƣa vào công trình, đến việc kiểm tra kiểm soát chi 

phí đầu tƣ đã đảm bảo chất lƣợng, số lƣợng và các yêu cầu kỹ thuật liên quan diễn ra 

ngày một chặt chẽ và hiệu quả hơn. Các cơ quan quản lý đã tạo điều kiện để các chủ 

đầu tƣ tiến hành nghiệm thu, bàn giao thanh quyết toán dự án hoàn thành, nhanh 

chóng và đảm bảo đúng pháp luật. 
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Về quản lý dự án, hiện nay đang thực hiện theo nôi dung Nghị định 59/NĐ-

CP, theo quy định Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện khi thực hiện đầu tƣ dự án nói chung (cả dự án tu bổ, tôn tạo di tích), 

thì quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng chuyên ngành, Ban quản 

lý dự án đầu tƣ xây dựng khu vực, để thực hiện chức năng chủ đầu tƣ và nhiệm vụ 

quản lý đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc, vốn nhà nƣớc ngoài 

ngân sách. Việc thành lập tổ chức và hoạt động của ban quản lý dự án chuyên ngành, 

ban quản lý dự án khu vực, để quản lý các dự án liên quan tới hoạt động tu bổ, tôn tạo 

di tích đã đƣợc triển khai ở một số địa phƣơng, trong đó thành phố Hà Nội cũng đã 

thành lập 05 ban QLDA chuyên ngành trên cơ sở sát nhập từ 24 đơn vị, riêng Ban 

QLDA đầu tƣ xây dựng Công trình văn hóa, xã hội TP Hà Nội (sáp nhập từ 3 đơn vị), 

có trách nhiệm QLDA đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn thành phố. Thực tế 

hiện nay tại nhiều địa phƣơng vẫn thực hiện theo cách, UBND các cấp (cấp tỉnh, 

huyện, xã) quản lý nguồn phân bổ ngân sách nhà nƣớc cho địa phƣơng, rồi triển khai 

theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp. Do vậy, khi quản lý hoạt động liên 

quan đến tu bổ, tôn tạo di tích chƣa thống nhất một hành lang pháp lý chung theo 

Nghị định 59/2015 để địa phƣơng giao thẩm quyền chủ đầu tƣ dự án tu bổ, tôn tạo di 

tích tập trung cho một pháp nhân cụ thể quản lý (ban quản lý chuyên môn tập trung). 

Đây là nội dung trong thực tiễn làm phát sinh mặt chƣa đƣợc nhƣ mục tiêu đề ra của 

hệ thống quản lý đầu tƣ chung của cả nƣớc. 

Bốn là; Chỉ đạo, giám sát quá trình thực hiện dự án. Giám sát quá trình thực 

hiện dự án đầu tƣ, là trách nhiệm của các cơ quan đơn vị quản lý trong hệ thống. 

Việc giám sát nhằm kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện đầu tƣ, hƣớng tới mục 

tiêu đã định và đạt chất lƣợng, hiệu quả tốt nhất. Quá trình thực hiện dự án đã tuân 

theo một quy trình nhất định, bởi vậy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức của cá nhân, 

đơn vị quản lý đối với các chủ đầu tƣ thực hiện là khá quan trọng, để kiểm soát chặt 

chẽ quá trình ấy. Thực tế quá trình triển khai dự án cũng đƣợc các cơ quan chủ quản 

nhƣ bộ, ngành hay địa phƣơng có dự án tu bổ, tôn tạo di tích thực hiện đầy đủ, đúng 

luật và đảm bảo công bằng, tổ chức việc thực hiện thi công tu bổ, tôn tạo đã đạt hiệu 

quả nhất định. Nhìn chung các dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt 

trên địa bàn khu vực Bắc Bộ, những năm gần đây cũng đã đảm bảo về tiến độ tốt 

hơn, các thủ tục trong đầu tƣ đƣợc các cơ quan chủ quản và chủ đầu tƣ quan tâm 
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nhiều hơn. Cho đến hiện nay, khi thi công tu bổ, tôn tạo di tích, các nhà thầu cùng 

các bên liên quan đã thực hiện đúng nội dung quy định quản lý thi công nhƣ: 

1/Quản lý chất lƣợng tu bổ, tôn tạo di tích đảm bảo; 2/Quản lý tiến độ thi công tu 

bổ, tôn tạo di tích đúng tiến độ; 3/Quản lý khối lƣợng thi công tu bổ, tôn tạo di tích 

đầy đủ, cụ thể, chính xác theo thực tế; 4/Quản lý chi phí đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích 

đảm bảo sát với giá thị trƣờng; 5/Quản lý hợp đồng tu bổ, tôn tạo di tích đúng luật; 

6/Quản lý an toàn lao động, môi trƣờng tu bổ, tôn tạo di tích đã đƣợc quan tâm triển 

khai trong từng dự án. 

Tổ chức công khai, triển khai đấu thầu và lựa chọn nhà thầu đƣợc các cơ quan 

quản lý chỉ đạo hƣớng dẫn khá cụ thể chi tiết, từ Luật đấu thầu, Nghị định và Thông 

tƣ hƣớng dẫn áp dụng nội dung của luật. Khuyến khích các chủ đầu tƣ (các Ban 

QLDA) thực hiện đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, theo hình thức đấu thầu rộng rãi 

trong nƣớc công khai và ƣu tiên qua mạng Internet. Từ việc làm đó đã tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

xã hội chủ nghĩa nhƣ hiện nay ở nƣớc ta. Việc tổ chức giám sát đơn vị thực hiện dự 

án (giám sát thi công) đúng thẩm quyền, phát huy cao vai trò của tƣ vấn giám sát tại 

các công trình tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt ở Bắc Bộ và trên cả nƣớc. 

Nhiều năm gần đây không còn tình trạng thanh toán phát sinh vƣợt tổng mức đầu tƣ 

trong thanh toán vốn, hay chất lƣợng vật tƣ vật liệu chƣa đúng yêu cầu vẫn đƣợc 

thanh toán theo dự toán đƣợc duyệt. Một số nội dung đã đƣợc kết hợp nhằm hoàn 

thiện hơn kết quả chung của dự án đầu tƣ, cụ thể nhƣ quản lý chất lƣợng nhƣng phải 

đảm bảo tiến độ, chi phí và an toàn lao động. Quản lý khối lƣợng thi công nhƣng phải 

đảm bảo chất lƣợng và chi phí giá tu bổ phải hợp lý. Các đơn vị quản lý dự án của 

chủ đầu tƣ hiện nay đã nắm rõ nhiệm vụ thi công để quản lý trực tiếp. 

Năm là; Việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên 

quan đã đƣợc Bộ VH,TT&DL, cũng nhƣ Cục Di sản văn hóa phối kết hợp với các cơ 

quan, Bộ ngành, và với các địa phƣơng trên phạm vi cả nƣớc, đƣợc triển khai thƣờng 

xuyên. Đã thanh tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc gây ảnh 

hƣởng tới hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, đóng góp một phần không nhỏ vào thúc 

đẩy các chủ đầu tƣ cùng các bên liên quan thực hiện dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích 

kiến trúc chùa, hiệu quả, chất lƣợng và đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật hiện hành tại 

Việt Nam. 
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2.3.2. Những hạn chế, bất cập qua khảo sát thực tế  

Một là; Cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong hệ thống quản lý hoạt động tu bổ, tôn 

tạo các di tích trên cả nƣớc, trực thuộc Bộ VH, TT&DL nhƣ hiện nay (theo sơ đồ 2.2), 

có trách nhiệm quản lý trên 40.000 di tích các loại (trong đó có 3.418 di tích Quốc gia, 

theo báo cáo tháng 9/2017, của Cục Di sản văn hóa), với số lƣợng các di tích quá lớn, 

lại bố trí trên địa bàn rộng khắp 63 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, chính hoạt động liên 

quan đến đầu tƣ cũng chịu sự chi phối theo thẩm quyền riêng của nhiều Bộ ngành liên 

quan, nhiều thỏa thuận, giấy phép nhƣ: Bộ Xây dựng về Quy hoạch Đô thị và Nông 

thôn, về trật tự xây dựng theo ngành dọc; Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn về quỹ 

đất nông nghiệp, khi có liên quan; Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về đất đai, môi 

trƣờng; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng về thẩm quyền của cơ quan 

Nhà nƣớc địa phƣơng...Trong khi đó có rất ít cán bộ công chức trực tiếp ở chức năng 

quản lý di tích trên cả nƣớc, việc vẫn kiểm soát nhiều nội dung, dẫn tới không kiểm tra 

đánh giá đƣợc kết quả. Bên cạnh việc xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền dễ bị sai 

phạm, chậm trễ, không đáp ứng nhu cầu của các địa phƣơng. 

Ngoài ra còn khá nhiều những đơn vị chức năng, ban, ngành đƣợc giao nhiệm 

vụ trực tiếp mỗi khi có những vấn đề phát sinh trong cả quá trình tu bổ, tôn tạo các di 

tích nói chung, gây nên việc chồng chéo chức năng quản lý. Việc phân cấp, giao chủ 

đầu tƣ cho địa phƣơng (cấp huyện, xã), nhƣng chƣa có sự chuẩn bị về đội ngũ có 

chuyên môn chuyên ngành. Cán bộ chuyên môn văn hóa ở địa phƣơng đa phần kiêm 

nhiệm nhiều công việc, ở cấp xã chỉ có 1 công chức văn hóa phụ trách chung, dẫn tới 

việc theo dõi, giám sát chất lƣợng và hiệu quả công tác tu bổ yếu kém. 

Hai là; Hệ thống văn bản pháp luật về di sản văn hóa vẫn chƣa thật đầy đủ, 

trong đó đặc biệt thiếu các văn bản quy định hƣớng dẫn cụ thể cho hoạt động tu bổ, 

tôn tạo di tích nói chung, đặc biệt là cho di tích kiến trúc chùa Việt. Một số nội dung 

có liên quan, vẫn dựa vào hành lang pháp lý của luật Xây dựng, nhƣ Quản lý dự án, 

Quản lý chất lƣợng và bảo trì công trình xây dựng. Việc ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật là thẩm quyền của Nhà nƣớc, trong đó các văn bản Luật, Bộ luật, 

Pháp lệnh của Quốc hội, văn bản dƣới luật của cơ quan quản lý nhà nƣớc nhƣ Chính 

phủ, cấp bộ ngành, tỉnh/thành phố trong cả nƣớc. Tuy nhiên, việc ban hành văn bản 
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quy phạm pháp luật có liên quan, còn chậm và chƣa cập nhật với thực tiễn xã hội, đôi 

khi Nghị định, Thông tƣ hay các văn bản cần thiết ban hành để điều chỉnh ra sau các 

hiện tƣợng phát sinh trong thực tiễn. Một số quy định pháp luật về di sản văn hóa, 

xây dựng, đầu tƣ công.v..v. Chƣa thực sự đồng bộ, còn chồng chéo nhau làm ảnh 

hƣởng tiến độ đầu tƣ dự án. Việc thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động soạn 

thảo và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật còn tồn tại những bất cập nhƣ: nội 

dung chƣa bao quát hết các yếu tố phát sinh, hay các bộ ngành cùng điều chỉnh một 

nội dung chuyên môn (nhƣ văn bản thỏa thuận, chứng chỉ xây dựng và chứng chỉ tu 

bổ...). Ngay khi văn bản đã ban hành nhƣng còn có chỗ vƣớng mắc khi vận dụng vào 

thực tế hoạt động tu bổ di tích.  

Nhiều chủ trƣơng chính sách, chƣơng trình, đề án còn chậm triển khai, nhận 

thức chung về trách nhiệm bảo tồn giá trị di sản văn hóa vật thể trong cán bộ vẫn 

chƣa đồng đều, nên một số địa phƣơng chƣa bố trí kinh phí cho việc kiểm kê, quản lý, 

lập hồ sơ trình xin xếp hạng di tích các cấp, để đƣa di tích vào khuôn khổ quản lý, đôi 

khi có địa phƣơng không muốn xếp hạng di tích. Một số di tích chùa trong danh mục 

chƣa xếp hạng hiện nay ở các địa phƣơng (trong đó có cả ngôi chùa có niên đại hàng 

trăm năm), không muốn trình hồ sơ xếp hạng di tích. Sự phối kết hợp giữa địa 

phƣơng với Bộ chủ quản trong công việc không đồng bộ, từ việc ban hành cơ chế 

chính sách đến thực hiện việc chỉ đạo điều hành. 

Ba là; Trên thực tế còn thiếu nhiều tiêu chuẩn làm cơ sở quản lý chất lƣợng tu 

bổ, tôn tạo di tích nói chung. Hoạt động quản lý chất lƣợng tu bổ, tôn tạo di tích lệ 

thuộc vào tiêu chuẩn đƣợc xây dựng để làm căn cứ thẩm định, quản lý. Hiện nay vẫn 

chƣa xây dựng đầy đủ bộ tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) riêng biệt, phục vụ cho 

chuyên ngành tu bổ, tôn tạo di tích. Đa phần chúng ta vẫn phải áp dụng tiêu chuẩn, 

tiêu chí trong ngành xây dựng để vận dụng trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. 

Bốn là; Có thể nhận thấy trong nhiều trƣờng hợp thực hiện đầu tƣ tu bổ cho di 

tích nói chung, chùa Việt nói riêng chƣa chú ý đúng mức về bảo quản và tu bổ cấp 

thiết cho di tích. Đa phần các di tích kiến trúc chùa Việt đều làm bằng vật liệu gỗ 

không qua xử lý, nên qua quá trình bị thời gian mƣa, nắng, độ ẩm bào mòn. Ngoài ra 

tình trạng bị mối mọt, nấm mốc cùng là nguyên nhân gây hƣ hỏng công trình di tích. 
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Việc bảo quản và tu bổ cấp thiết rất quan trọng, nhằm gìn giữ duy trì tuổi thọ với các 

công trình kiến trúc gỗ. Trong thực tế đơn vị quản lý sử dụng, ngay cả các nhà sƣ trụ 

trì tại các chùa, các chủ đầu tƣ đều chƣa chú ý đúng mức về bảo quản, tu bổ cấp thiết 

cho di tích, tâm lý chung thƣờng chú ý nhiều tới việc thay thế sửa chữa và triển khai 

dự án tôn tạo, xây mới nhiều hơn. 

Năm là; Vấn đề về thể chế và cơ chế phối hợp. Khi bàn về cơ chế phối hợp 

trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích là bàn về cơ chế tác động của các cơ 

quan quản lý thông qua mối quan hệ phối hợp thực hiện chức năng/nhiệm vụ quản lý 

ngang cấp (theo phƣơng ngang), hay quản lý cấp trực thuộc (theo phƣơng dọc), để 

đảm bảo quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích đạt mục tiêu định trƣớc. Vấn đề đang 

đƣợc Đảng, nhà nƣớc quan tâm đặc biệt việc lãnh đạo, chỉ đạo tập trung chuyên môn, 

chuyên ngành vào một đầu mối, xu hƣớng tinh gọn bộ máy, tập trung giao nhiệm vụ 

phụ trách nhiều nội dung tƣơng đồng, nhiều lĩnh vực vào một đầu mối thuộc một bộ 

quản lý ngành, lĩnh vực, tránh tối đa nhiều cơ quan đơn vị, nhiều bộ ngành cùng phụ 

trách một nội dung, một lĩnh vực, dẫn tới chồng chéo chức năng nhiệm vụ. 

Sáu là; Tổ chức thẩm định phê duyệt và quản lý dự án. Trên thực tế cả công 

tác thẩm định và phê duyệt dự án, trong hoạt động đầu tƣ dự án tu bổ, tôn tạo di tích 

kiến trúc Phật giáo hiện nay đang vấp phải những vƣớng mắc trong chính những quy 

định của các Bộ ngành, khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dẫn tới việc, quá 

trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tƣ kéo dài, đến bƣớc hồ sơ thi công, thậm chí 

thực hiện đấu thầu vẫn còn mắc lỗi và sai sót khác nhau. Đƣa vào thực tế thi công 

công trình, đã có dự án phải điều chỉnh, sửa đổi, tốn kém và kéo dài thêm thời gian, 

làm ảnh hƣởng tới tiến độ chung của dự án. Việc thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý 

dự án tu bổ, tôn tạo di tích, chƣa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của cá nhân cán bộ, 

công chức. Trong thẩm định phê duyệt, vấn đề thủ tục hành chính còn rƣờm rà, thời 

gian kéo dài từ duyệt chủ trƣơng đầu tƣ đến việc xin cấp phép, thỏa thuận theo yêu 

cầu của các địa phƣơng, làm phát sinh thất thoát, lãng phí, làm chậm cơ hội tạo điều 

kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong vùng khi dự án hoàn thành và sớm đi 

vào hoạt động. Tổ chức thẩm định kết quả, nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán còn 

kéo dài là hạn chế nổi cộm hiện nay, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan 
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khác nhau. Song việc chủ đầu tƣ cùng các bên liên quan tiến hành tập hợp hồ sơ trình 

xem xét còn thiếu đầy đủ, thiếu nhất quán (nhật ký thi công, hồ sơ hoàn công và 

quyết toán kinh phí...chƣa thật khớp), còn chậm muộn. 

Bảy là, Chỉ đạo, giám sát quá trình thực hiện dự án. Việc chỉ đạo giám sát cả 

quá trình thực hiện dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích của các cơ quan, đơn vị quản lý 

trong hệ thống, chƣa thật sát với diễn biến của quá trình thực thi dự án đầu tƣ. Có 

những dự án trong quá trình thẩm định phê duyệt chủ trƣơng hay phê duyệt dự án còn 

đƣợc đón tiếp các đại diện của cơ quan tổ chức quản lý các cấp, nhƣng từ khi kết thúc 

công tác chuẩn bị đầu tƣ, triển khai đấu thầu, thực hiện thi công tu bổ, tôn tạo di tích, 

đến hoàn thành dự án thì hoàn toàn không có sự giám sát, chỉ đạo của cơ quan, ban 

ngành các cấp. Nhiều dự án đã có những yếu tố vi phạm về quy trình thực hiện, kỹ 

thuật trong tổ chức giám sát đơn vị thực hiện dự án (giám sát quá trình thi công tu bổ, 

tôn tạo di tích), cũng không có sự chỉ đạo quản lý của cấp chủ quản, ngay nhƣ việc 

thẩm định nhà thầu tƣ vấn giám sát của chủ đầu tƣ chƣa chặt chẽ, thậm chí kiểm tra, 

kiểm soát hoạt động trong cả quá trình thi công của nhà thầu khá lỏng lẻo. Với các 

đơn vị nhà thầu tƣ vấn giám sát, đôi khi đã để việc giám sát chuyên môn trở nên hình 

thức thiếu trách nhiệm, nhƣ với trƣờng hợp chùa Trăm Gian (Hà Nội), khi nhà chùa 

cùng đơn vị thi công tự ý hạ giải để làm mới công trình trong di tích, đơn vị tƣ vấn 

giám sát cũng nhƣ các đơn vị chức năng không hay biết; hay với chùa Bổ Đà (Bắc 

Giang), tự xây dựng tam quan không theo đúng phê duyệt cấp phép; chùa Khúc Thủy 

(Hà Nội), tu bổ méo mó, biến dạng không theo đúng nguyên tắc, nhƣng không đƣợc 

kiểm tra, giám sát... Chính vì công tác tu bổ, tôn tạo di tích ở nƣớc ta còn nặng tính 

nghiệp dƣ, nên hầu nhƣ các nhân, đơn vị nào cũng có thể nói về tu bổ một cách dễ 

dãi, cảm tính. Nhiều cá nhân, đơn vị chƣa đƣợc trang bị đầy đủ cơ sở lý luận về nội 

dung đề cập, đặc biệt hơn là vốn kiến thức đa ngành để hiểu về những giá trị lịch sử, 

văn hoá nghệ thuật, khoa học của di tích, đặc biệt là di tích chùa Việt.  

Tám là; Việc thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện 

các dự án tu bổ, tôn tạo di tích còn chƣa thƣờng xuyên, liên tục, công tác kiểm tra, 

kiểm soát, giám sát còn mang tính hình thức, chủ yếu tập trung vào kiểm tra giấy tờ 

thủ tục, trong quá trình kiểm tra còn thiếu đồng bộ. Nhìn chung kết quả thanh tra, 
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kiểm tra tại thời điểm đầu tƣ không cao, đặc biệt còn thiếu kiên quyết khi các chủ đầu 

tƣ có dấu hiệu sai phạm. Hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích vì thế, phát sinh vi phạm, 

thực hiện kiểm tra, phát hiện để ngăn chặn vi phạm ngay khi bắt đầu xảy ra còn hạn 

chế. Sự phối hợp giữa ngành VH,TT&DL với chính quyền địa phƣơng nơi có di tích 

tu bổ còn thiếu chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ công chức thanh tra, kiểm tra của ngành 

VH,TT&DL còn mỏng, không thể liên tục thanh tra, kiểm tra khắp các địa phƣơng 

trong cả nƣớc trong cùng một thời gian. Thiếu các đơn vị, cá nhân kiểm tra, thẩm tra 

độc lập, để thẩm tra dự án trƣớc khi các cơ quan quản lý nhà nƣớc thẩm định, phê 

duyệt. Trong giai đoạn đầu tƣ, bị tác động bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, 

đáng chú ý là sự can thiệp của chính quyền các cấp vào hoạt động chuyên môn 

chuyên ngành sâu trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt.  

Tiểu kết 

1. Luận án đã nêu và phân tích về các chủ thể trong hệ thống bộ máy quản lý 

hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt trên hai phƣơng diện: 1/Tính thống 

nhất chỉnh thể, trong cơ chế phối hợp bên trong của hệ thống, với vai trò/nhiệm vụ 

lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích thể hiện ở tính tƣơng quan 

phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau, ảnh hƣởng lẫn nhau, nƣơng tựa lẫn nhau giữa cá yếu 

tố cấu thành tổ chức; 2/Tính thích ứng giữa hệ thống với môi trường bên ngoài, là 

tổng hòa của các mối quan hệ và kết cấu hình thành hệ thống thể hiện thành tổ chức 

bộ máy, cơ chế thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích thuộc Bộ 

VH,TT&DL cũng trở thành một yếu tố (hệ thống con) phụ thuộc trong hệ thống quản 

lý hoạt động lớn hơn. Để làm rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của các chủ thể quản lý hoạt 

động tu bổ, tôn tạo di tích trong luận án, tác giả đã khái quát thành các sơ đồ (sơ đồ 

hóa)  từ  2.1 đến 2.5 nhằm minh họa và diễn giải cụ thể về các chủ thể quản lý và các 

bên liên quan giới hạn trong các bộ, ngành. Trong luận án sơ đồ 2.5 diễn giải về mối 

quan hệ trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích giữa các Bộ, ngành và giữa các 

bên có liên quan trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích.   

2. Khảo sát, phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc về hoạt động tu bổ, tôn tạo 

di tích với 4 nội dung cơ bản mà các chủ thể trong hệ thống bộ máy quản lý hoạt 

động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa thực hiện nhƣ: 1/Thực hiện ban hành văn 

bản hƣớng dẫn thực hiện hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích; 2/Tổ chức thẩm định, phê 
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duyệt dự án, quản lý dự án tu bổ, tôn tạo di tích; 3/Tổ chức giám sát quá trình thực 

hiện dự án; 4/Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoạt động tu bổ, tôn tạo di 

tích. Trong khi nêu các nội dung quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích tác giả luận 

án đã dẫn ra các trƣờng hợp cụ thể để minh chứng, làm rõ thêm quá trình thực hiện 

quản lý và việc thực tiễn đƣợc áp dụng cụ thể nhƣ thế nào.  

3. Từ nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc 

chùa Việt của các chủ thể quản lý trong tổng thể cơ cấu hệ thống tổ chức bộ máy, 

luận án đã rút ra 05 mặt ƣu điểm cơ bản, từ việc nhà nƣớc đã ban hành văn bản hƣớng 

dẫn, hay các chủ trƣơng chính sách chƣơng trình, đề án lớn nhằm định hƣớng đầu tƣ 

cho tu bổ, tôn tạo các di tích, trong đó có các di tích kiến trúc chùa Việt; đến công tác 

thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đã đƣợc Bộ VH, TT&DL phối kết hợp với các 

Bộ ngành, với các địa phƣơng thực hiện đều đặn. Trong công tác thanh tra, kiểm tra 

đã phát hiện ngăn chặn xử lý nhiều vụ việc gây ảnh hƣởng tới hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích hiện nay. Với các chủ thể quản lý trực tiếp đã thực hiện đảm bảo đầy đủ 

các nội dung từ thực hiện chuẩn bị đầu tƣ; thực hiện đầu tƣ; thực hiện nghiệm thu bàn 

giao, thanh quyết toán dự án hoàn thành; đến báo cáo đánh giá dự án, quản lý chất 

lƣợng đƣa vào sử dụng. Luận án đã phân tích rõ nguyên nhân của 08 hạn chế bất cập 

trong thực trạng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt, làm cơ sở 

thực tiễn cho việc đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng hệ thống quản lý 

hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt ở chƣơng 3. 
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Chƣơng 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ  

HOẠT ĐỘNG TU BỔ, TÔN TẠO DI TÍCH KIẾN TRÖC CHÙA VIỆT  

3.1. Những căn cứ đề xuất giải pháp    

3.1.1. Những yếu tố chi phối nội dung quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di 

tích kiến trúc chùa Việt hiện nay  

3.1.1.1. Phật giáo trong xã hội hiện nay 

Lịch sử phát triển Phật giáo ở Việt Nam đã có lúc thịnh lúc suy, xong thời kỳ 

Lý - Trần phát triển Phật giáo đã ảnh hƣởng không nhỏ đến việc xây dựng các cơ sở 

thờ tự. Thực tế đã minh chứng mối quan hệ giữa phát triển tôn giáo và cơ sở tôn giáo. 

Vì vậy khi đề cập đến Phật giáo trong xã hội hiện nay NCS muốn làm rõ về sự tồn tại 

và phát triển của kiến trúc chùa Việt, đặc biệt với các ngôi chùa đã đƣợc xếp là di tích 

lịch sử - văn hóa quốc gia.   

Trong thực tế khi khảo cứu hiện trạng các di tích kiến trúc các ngôi chùa Việt 

ở Bắc Bộ, yếu tố tác động hiện nay cần đặt trong bối cảnh phát triển Phật giáo. 

Những năm qua với sự quan tâm về chính sách tín ngƣỡng tôn giáo, Nhà nƣớc cũng 

đã tạo mọi điều kiện để hoạt động tôn giáo tín ngƣỡng phát triển mạnh hơn, đặc biệt 

“Luật Tín ngƣỡng, Tôn giáo số 02/2016/QH14, đƣợc Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 

2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016”. Quy định về quyền tƣ do tín ngƣỡng tôn 

giáo; hoạt động tín ngƣỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngƣỡng, hoạt động tôn 

giáo [101]. Với sự ra đời của văn bản luật thể hiện rõ quan điểm của Đảng, nhà nƣớc 

về sự tồn tại và phát triển của các tín ngƣỡng, tôn giáo, trong đó có Phật giáo/Đạo 

Phật. Lịch sử Phật giáo cho biết, đây là một tôn giáo đƣợc truyền vào nƣớc ta từ khá 

sớm (khoảng thế kỷ thứ II, sau công nguyên). Trong quá trình tồn tại và phát triển, 

Phật giáo có có vị trí nhất định trong xã hội đƣơng thời nhƣ vào thời Lý - Trần, tuy 

nhiên vào thời Lê sơ do đặc điểm hệ tƣ tƣởng của bối cảnh xã hội thời đó mà Phật 

giáo đã bị chững lại, không có điều kiện để phát triển mạnh hơn. Nhìn khái quát nhƣ 

vậy, nhƣng trên thực tế, trong hơn 2000 năm tồn tại trong nền văn hóa Việt Nam, 

Phật giáo vẫn luôn có chỗ đứng nhất định trong đời sống, xã hội. Đến nay, so với các 

tôn giáo khác Phật giáo phát triển mạnh và đa dạng, chính vì vậy bên cạnh những 
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ngôi chùa thờ Phật, còn có những ngôi chùa thờ Phật, thờ Thánh (nhƣ ở chùa Đậu, 

chùa Dâu, chùa Bối Khê, chùa Keo...). Ở những ngôi chùa đó còn diễn ra các lễ hội 

truyền thống trong năm, những lễ hội đó có một vị trí, vai trò nhất định trong đời 

sống văn hóa của cộng đồng. 

Sự phát triển của Phật giáo và sự tác động trong bối cảnh xã hội hiện nay đƣợc 

thể hiện trên nhiều phƣơng diện khác nhau, từ hình thái ý thức xã hội, đến các hoạt 

động khác nhƣ tuyên truyền giáo lý, giáo luật, xây dựng tổ chức giáo hội, đào tạo 

tăng ni, phật tử, xây dựng tu sửa các cơ sở tôn giáo chính là các ngôi chùa, nơi thờ 

Phật và các hoạt động tôn giáo tín ngƣỡng. Điều cơ bản ở đây chính là sự hiện diện 

của ý thức xã hội, trong nhiều năm trở lại đây vấn đề Phật giáo và văn hóa dân tộc đã 

đƣợc thể hiện rõ trong các hoạt động của Giáo hội PGVN, của các hàng chức sắc giáo 

phẩm, các tăng, ni, phật tử. Nhìn chung trong xã hội hiện nay, từng cộng đồng và các 

cá thể chịu ảnh hƣởng của tƣ tƣởng Phật giáo khá sâu sắc. Từ ý thức nhƣ vậy sẽ dẫn 

đến trách nhiệm của toàn xã hội với việc bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo. Trong 

phạm vi của luận án, tập trung làm rõ hơn về việc tu sửa, chỉnh trang (tu bổ, tôn tạo) 

cũng nhƣ việc xây mới cơ sở tôn giáo làm nơi thờ Phật. Cùng với các cơ quan quản lý 

các cấp, tổ chức giáo hội Phật giáo và các nhà sƣ trụ trì ở các chùa đã luôn quan tâm 

tới việc tu bổ, tôn tạo ngôi chùa ngày càng bền vững và thẩm mỹ hơn. Trong nhiều 

năm gần đây đã có những ngôi chùa xây dựng đạt kỷ lục trong khu vực nhƣ chùa Bái 

Đính ở Ninh Bình; Chùa Tam Chúc ở Hà Nam, Nơi vừa diễn ra đại lễ Phật đản năm 

2019 với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách 

nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”. Theo Ban tổ chức, Vesak 2019 ghi nhận số 

lƣợng lãnh đạo cấp cao, khách quốc tế tham dự hơn 1.650 chức sắc và lãnh đạo các 

giáo hội, nhà nghiên cứu… đến từ hơn 112 quốc gia. Hơn 20.000 đại biểu là phật tử, 

nhân dân trong nƣớc cùng dự.  

Điều này cho thấy sự hội nhập quốc tế  có tính toàn cầu của đại lễ Phật đản 

Vesak diễn ra ở Việt Nam, cho thấy Phật giáo Việt Nam cũng đang song hành cùng 

Phật giáo quốc tế. Đội ngũ các tăng ni, phật tử đã đƣợc đào tạo bài bản hơn, có trình 

độ văn hóa ngày một cao hơn. Đặc biệt là ý thức xã hội đã đƣợc thể hiện khá rõ trong 

đời sống cộng đồng, có thể khẳng định: Phật giáo trong xã hội hiện nay đang phát 

triển mạnh, trong bối cảnh đó các công trình kiến trúc sẽ đƣợc ngƣời dân quan tâm 

bảo tồn các hoạt động tu bổ, tôn tạo luôn nhận đƣợc sự quan tâm của xã hội. 
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3.1.1.2. Những tác động của yếu tố tự nhiên 

Một trong những đặc điểm của di tích kiến trúc chùa Việt nói riêng và các di 

tích khác nói chung, là gắn với không gian vật chất cụ thể, một địa điểm cụ thể. Đối 

với các ngôi chùa Việt không gian và kiến trúc luôn kết hợp hài hòa tạo ra các danh 

lam cổ tự. Chính vì vậy di tích luôn chịu sự tác động của các yếu tố tự nhiên nhƣ 

nóng, ẩm, mƣa nhiệt đới nhiều ngày, có những kết cấu kiến trúc chỉ qua một mùa 

mƣa, ẩm đã xuất hiện nấm, mốc và các loại côn trùng gây hại. Về yếu tố chất liệu, các 

ngôi chùa cổ đều đƣợc xây dựng bằng những vật liệu phổ biến vùng nhiệt đới nhƣ gỗ, 

mặc dù khi xây dựng ngôi chùa đã đƣợc cộng đồng chủ thể lựa chọn các vật liệu thật 

tốt. Tuy nhiên cùng với thời gian các loại vật liệu hữu cơ này cũng bị hủy hoại dần, 

thậm chí các loại gạch, đá, là loại vật liệu bền vững nhƣng qua thời gian cũng bị 

phong hóa và nứt gãy. Nhƣ vậy, đặc điểm khí hậu Việt Nam là khí hậu nhiệt đới nóng 

ẩm, mƣa nhiều, độ ẩm cao... Di tích tín ngƣỡng - tôn giáo đa phần đƣợc làm bằng gỗ 

nên luôn phải chịu sự tác động rất thƣờng xuyên của môi trƣờng bên ngoài. Nhiều di 

tích bị xuống cấp nhanh chóng chỉ sau vài năm đƣợc tu bổ, do vậy việc thƣờng xuyên 

chăm sóc, bảo quản, tu bổ nhỏ phải đặt thành quy định để đơn vị quản lý chủ động hơn, 

trƣớc khi tu bổ, trùng tu tổng thể, với nhu cầu kinh phí lớn.  

Nhìn chung, khó có thể có một giải pháp nào giải quyết triệt để đƣợc vấn đề 

bảo quản, bảo vệ các công trình kiến trúc tránh khỏi những tác động của điều kiện tự 

nhiên khắc nghiệt. Vì vậy, cho dù một di tích kiến trúc đƣợc trùng tu lớn, thay thế 

nhiều cấu kiện gỗ nhƣng rồi lại nhƣ một quy luật tất yếu khách quan, các cấu kiện lại 

tiếp tục bị xuống cấp, tuy nhiên trong một khoảng thời gian dài tới 50-100 năm. Từ 

đó có thể nhận thấy rằng các hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích sẽ tiếp tục và luôn diễn 

ra trong quá khứ, hiện tại và tƣơng lai. 

3.1.1.3. Những tác động về mặt xã hội 

Khảo sát thực tiễn về mặt xã hội hiện nay có hai xu hƣớng khá rõ ràng: 

Một là, những tác động có tính tích cực tới di sản văn hóa nói chung và di tích 

kiến trúc chùa Việt nói riêng. Sự phát triển của đất nƣớc trên các phƣơng diện nhƣ 

chính trị, kinh tế, văn hóa đã đƣa đến những chủ trƣơng lớn của Đảng, nhà nƣớc về 

phát triển nền văn hóa mới “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Theo đó, là các văn 

bản quản lý nhà nƣớc có liên quan từ Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tƣ, Quyết 

định, Chỉ thị... Về đời sống kinh tế của ngƣời dân đã đƣợc nâng cao rõ rệt, một bộ 
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phận lớn ngƣời dân đã nhận thức đƣợc rõ trách nhiệm cùng với nguyện vọng đóng 

góp vào nguồn lực xã hội hóa tu bổ, tôn tạo di tích. Vì vậy trong nhiều năm qua, 

nhiều địa phƣơng tổng kết nguồn huy động từ xã hội hóa còn cao hơn nhiều lần so 

với nguồn vốn NSNN cấp cho hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Đó cũng là chủ trƣơng 

lâu dài của nhà nƣớc ta, có thể dẫn ra trƣờng hợp di tích chùa Chùa Yên Việt, huyện 

Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, đƣợc UBND huyện cấp vốn chống xuống cấp khoảng hơn 

200 triệu đồng, nhƣng huy động từ các cá nhân, phật tử lên tới hàng tỷ đồng (khoảng 

4 tỷ đồng/nhà Tam bảo) để tu bổ 1 hạng mục trong di tích. 

Nhìn chung tiềm năng đóng góp trong cộng đồng là rất lớn, việc huy động vốn 

xã hội hóa cho tu bổ, tôn tạo di tích là rất khả thi. Có thể nhận thấy việc ở nhiều ngôi 

chùa đã đƣợc xây dựng quy mô lớn, hệ thống tƣợng phật đƣợc tạo tác có tính truyền 

thống cụ thể nhƣ chùa Bái Đính, Ninh Bình; chùa Tam Chúc, Hà Nam,... Là những 

chứng minh điển hình cho việc sáng tạo truyền thống, quan điểm, tiềm năng thời đại 

công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) và hội nhập quốc tế trong xu thế hiện 

nay về việc xây dựng, tu bổ, phục hồi các ngôi chùa Việt sẽ tiếp tục diễn ra với chất 

lƣợng tốt hơn. 

Một nhận định khác nữa của vấn đề xã hội, đó là thời kỳ Phật giáo phát triển, 

nhiều ngƣời dân, các phật tử đã ngƣỡng mộ và tin theo tinh thần Phật giáo, nhiều 

ngƣời chú tâm vào nghiên cứu kinh phật, theo phƣơng châm “tốt đời, đẹp đạo”, 

những chuyển biến về ý thức bảo tồn di tích, di sản văn hóa Phật giáo ngày càng đƣợc 

nâng cao rõ rệt. 

Hai là, những tác động có tính tiêu cực tới di sản văn hóa nói chung và di tích 

kiến trúc chùa Việt nói riêng. Nhƣ đã đề cập những tác động tích cực tới di tích kiến 

trúc chùa Việt, thì xu hƣớng những tác động tiêu cực cũng song hành mà phát sinh. 

Thực tiễn có nhƣng ngôi chùa cổ đã bị biến đổi hoàn toàn từ việc sử dụng nguồn vốn 

xã hội hóa, không làm theo quy chuẩn các văn bản quy phạm pháp luật do nhà nƣớc 

ban hành. Trong bối cảnh hiện nay nhiều địa phƣơng đã không kiểm soát tốt các dự 

án, thậm chí ngƣời đứng ra tu bổ, tôn tạo ngôi chùa, cả sƣ trụ trì tại chùa đã không 

tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng các yếu tố nguyên gốc của di tích. Đặc biệt nhƣ 

trƣờng hợp chùa Khúc Thủy (Hà Nội), sau khi tu bổ xong thì không nhận ra những 

yếu tố nguyên gốc và cả ngôi chùa cũng hoàn toàn khác lạ [Phụ lục 11, tr.201-202]. 

Hay trƣờng hợp chùa Linh xứng, Thanh Hóa, toàn bộ bậc thềm rồng thời Lý trƣớc 
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tiền đƣờng bị dỡ bỏ, thay vào đó là lát gạch men công nghiệp; Trƣờng hợp chùa Ngọc 

Đới (chùa Cách), Thanh Hóa, đá khối bậc tam cấp thời Trần bị dỡ bỏ kè ở góc hồ 

trƣớc ngôi Tam bảo [Phụ lục 11, tr.203]. Những việc làm thiếu tính đồng bộ, không 

theo nguyên tắc đã tƣớc bỏ khỏi di tích những điểm đặc sắc có giá trị của di tích.  

Hai xu hƣớng tích cực và tiêu cực đã là một trong những vấn đề đặt ra đối với 

cơ quan quản lý các cấp hiện nay. Bên cạnh hai xu hƣớng có ảnh hƣởng tới quản lý 

hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích vừa nêu, không thể không nói tới những tác động của 

nền kinh tế thị trƣờng, của quá trình CNH, HĐH, đã và đang ra đời những hình thức 

mới của sự sáng tạo văn hóa nhƣ: Sản xuất văn hóa, công nghiệp văn hóa và thị 

trƣờng văn hóa... Hình thức mới ấy tác động tới sự sáng tạo trong hoạt động tu bổ, 

tôn tạo di tích kiến trúc lẫn nhận thức hƣởng thụ của đông đảo nhân dân. Tuy nhiên, 

nền công nghiệp văn hóa vốn coi trọng lợi ích kinh tế sẽ tạo áp lực không thể tránh 

khỏi giữa một bên là những mục tiêu văn hóa cơ bản nhất và một bên là tính chất thị 

trƣờng; hoặc giữa một bên là những quan tâm nặng tính thƣơng mại và một bên là 

mong muốn làm phong phú hơn trong đa dạng bản sắc văn hóa Việt. Do đó, trong văn 

hóa càng bộc lộ những xu hƣớng biến đổi phức tạp và diễn biến vƣợt tầm kiểm soát 

rất cần phải điều tiết hợp lý và khoa học.  

Những năm gần đây, đất nƣớc luôn luôn giữ đƣợc ổn định, tình hình xã hội có 

tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng đƣợc cải thiện, vị thế 

nƣớc ta trên trƣờng quốc tế tiếp tục đƣợc nâng cao. Những thành tựu ấy, có vai trò 

đóng góp không nhỏ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy nhiên, những thành 

tựu và tiến bộ đạt đƣợc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch còn chƣa tƣơng 

xứng, chƣa đủ mạnh để tác động có hiệu quả đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Trong đó, vấn đề đặt ra cho việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, đáp ứng nhu 

cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 

có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng, cần phải đƣợc quan tâm nhiều hơn.  

3.1.2. Định hướng của Đảng, nhà nước với di sản văn hóa Phật giáo  

Hiện nay theo thống kê của Cục Di sản văn hóa, Bộ VH,TT&DL, tại thời điểm 

tháng 12 năm 2018 đã có 21 chùa Bắc Bộ đƣợc Nhà nƣớc xếp hạng là di tích Quốc 

gia đặc biệt nhƣ: Chùa Keo, Thái Bình; chùa Dâu, Bắc Ninh; chùa Phổ Minh, Nam 

Định; chùa Côn Sơn, Hải Dƣơng... Nhiều di tích chùa đƣợc nhà nƣớc xếp hạng là di 

tích quốc gia [Phụ lục 04, tr 170] và di tích cấp tỉnh, thành phố. Nhƣng trên thực tế 
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còn nhiều kiến trúc chùa, tháp còn chƣa đƣợc xếp hạng di tích ở các cấp, vấn đề đặt 

ra hiện nay có những ngôi chùa có giá trị nhƣng chƣa đƣợc xếp hạng, có những chùa 

ở một mức độ nào đó còn chƣa đạt tới tiêu chí để xếp hạng. Những ngôi chùa đã đƣợc 

xếp hạng, về cơ bản đã tạo điều kiện cơ sở pháp lý để đƣợc bảo vệ di tích. Vì vậy, 

vấn đề hiện nay đối với nhà nƣớc, các cơ quan quản lý các cấp cần đặc biệt chú ý đến 

các di tích chùa chƣa đƣợc xếp hạng, cần thiết lập hồ sơ khoa học để đƣợc xếp hạng 

di tích, tạo cơ sở pháp lý bảo vệ di tích. Từ đó các di tích sẽ đƣợc sự quan tâm quản 

lý của cả hệ thống, mọi hoạt động từ việc bảo vệ, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá 

trị di tích luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng hƣớng và có hiệu quả tốt hơn nhiều so 

với hiện nay. 

Đối với cộng đồng, các tổ chức chính trị xã hội nói riêng và các tăng ni, phật 

tử trong lịch sử cũng nhƣ hiện nay luôn quan tâm tới các ngôi chùa, vì ngôi chùa là 

nơi thực hành tín ngƣỡng, tôn giáo của cộng đồng, là nơi thực hành đời sống văn hóa 

của cộng đồng, họ đã luôn quan tâm đến ngôi chùa. Tuy nhiên, cộng đồng không chỉ 

coi ngôi chùa là nơi thực hành nghi lễ mà còn xem đó là di sản văn hóa dân tộc, di 

sản văn hóa vật thể không thể tái tạo. Từ đó cần có chƣơng trình giáo dục cộng đồng 

và phát triển cộng đồng để kiến trúc chùa đƣợc quan tâm hơn theo tinh thần bảo tồn 

di sản văn hóa dân tộc.  

Trong tổng kết qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn 

lại 30 năm xây dựng và phát triển trên lĩnh vực văn hóa và con ngƣời Việt Nam, 

Đảng ta đã khẳng định: “Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục, thể thao 

ngày càng mở rộng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. 

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” [44] từng bƣớc đi vào 

chiều sâu. Chỉ số phát triển con ngƣời không ngừng đƣợc tăng lên, Việt Nam đã hoàn 

thành phần lớn mục tiêu thiên niên kỷ. 

Lĩnh vực văn hóa, quá trình triển khai thực hiện đƣờng lối, chính sách văn hóa 

của Đảng và nhà nƣớc đã đƣợc thực hiện nghiêm túc ở các cấp, các ngành. Đặc biệt 

sau khi có Nghị quyết Trung ƣơng 5 (khóa VIII), các cấp ủy đảng đã có chƣơng trình 

thực hiện Nghị quyết này nghiêm túc và đƣợc nhân dân đồng tình hƣởng ứng thực 

hiện. Quan điểm, định hƣớng về bảo vệ di sản văn hóa nói chung, bảo tồn, phát huy 

các giá trị di tích kiến trúc nói riêng đến năm 2025 của Đảng, nhà nƣớc ta cụ thể nhƣ 

sau: 1/Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ và quản 
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lý di sản văn hóa (xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật di sản văn hóa, Nghị định hƣớng 

dẫn, Thông tƣ và các văn bản hƣớng dẫn của Bộ VH,TT&DL); 2/Triển khai thực hiện 

Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, di 

sản thế giới đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ và UNESCO phê duyệt. Tiếp tục đề xuất 

tăng kinh phí Chƣơng trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 đã 

đƣợc Thủ tƣớng phê duyệt và giai đoạn 2021 - 2025, trong đó dự án tu bổ, tôn tạo di 

tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt tăng so với kinh phí đầu tƣ giai đoạn 2011 – 

2015; 3/Bồi dƣỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, trình độ khoa 

học cho đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa; 4/Đẩy mạnh việc ứng dụng 

công nghệ thông tin để tƣ liệu hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn 

hóa; 5/Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cƣờng xã hội hóa hoạt động bảo vệ, phát huy 

giá trị di sản văn hóa của dân tộc.    

Hoạt động triển khai các chƣơng trình nhƣ: Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về 

văn hóa (đến nay là Chƣơng trình mục tiêu phát triển văn hóa) giai đoạn sau cao hơn 

giai đoạn trƣớc cụ thể: Giai đoạn 2006 - 2010 hơn 4.500 tỷ VND; giai đoạn 2011 - 

2015 hơn 7.400 tỷ VND; và giai đoạn 2016 - 2020 tổng mục tiêu 13.267 tỷ VND, 

[Phụ lục 16, tr 255]. Hệ thống các di sản văn hóa của dân tộc đƣợc đầu tƣ, tôn tạo và 

phát huy vai trò với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân 

dân. Nhiều di tích văn hóa đƣợc cộng đồng quốc tế công nhận là Di sản văn hóa thế 

giới, đã trở thành hình ảnh, biểu tƣợng quốc gia nhƣ: Cố đô Huế, Di tích Mỹ Sơn, Khu 

phố cổ Hội An, Vƣờn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long, Di tích Hoàng 

thành Thăng Long - Hà Nội, Di tích Thành nhà Hồ - Thanh Hoá,  … đƣợc UNESCO 

đƣa vào danh sách di sản văn hóa tiêu biểu của nhân loại. Không gian văn hóa cồng 

chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc Cung đình Huế, Quan họ Bắc Ninh,  Hát Xoan (Phú 

Thọ), tín ngƣỡng thờ cúng Hùng Vƣơng, thực hành tín ngƣỡng thờ Tam phủ của ngƣời 

Việt, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Ví dặm Nghệ Tĩnh, Hát bài chòi Trung Bộ, Kéo co... 

Đƣợc UNESCO ghi vào danh sách di văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Ca 

trù đƣợc đƣa vào danh sách di sản phi vật thể cần đƣợc bảo vệ khẩn cấp. Những giá trị 

văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em trên đất nƣớc Việt Nam đƣợc giữ gìn, kế thừa 

và phát huy làm phong phú cho nền văn hóa dân tộc. Tính đến hết năm 2015, trong cả 

nƣớc có trên 7.500 di tích cấp tỉnh, thành phố; hơn 3200 di tích cấp quốc gia (trong đó 

có 48 di tích cấp quốc gia đặc biệt sau 6 đợt trình, tính đến hết năm 2018 đã có 105 di 
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tích quốc gia đặc biệt sau 9 đợt trình Thủ tƣớng duyệt); Hàng chục di sản văn hoá và 

thiên nhiên đƣợc UNESCO ghi vào danh mục Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới 

theo Công ƣớc 1972 [6, tr.97].  

3.1.3. Những vấn đề bất cập trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

Một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công của hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích kiến trúc chùa Việt thông qua các dự án đầu tƣ, chính là việc tổ chức quản 

lý thực hiện các hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Trên thực tế quản lý hoạt động này 

có cả hệ thống các cơ quan, đơn vị quản lý gián tiếp và đơn vị quản lý trực tiếp, hoạt 

động thống nhất trong mối quan hệ hữu cơ giữa thể chế và cơ chế, để thực hiện chức 

năng/nhiệm vụ của mình, mà vấn đề tổ chức bộ máy là vấn đề then chốt. Do tính chất 

phức tạp đặc thù đa ngành của chuyên môn, trong chuỗi các hoạt động quản lý lãnh 

đạo vừa là khoa học, lại vừa là nghệ thuật (nghệ thuật trong quản lý), đôi khi có 

những dự án khả năng kiểm soát và những phát sinh khúc mắc còn khó lý giải. Có thể 

dẫn ra cụ thể nhƣ: việc lựa chọn nhà thầu tƣ vấn, nhà thầu thi công có đủ điều kiện để 

thực hiện dự án tu bổ không; việc công khai thông báo chủ trƣơng đầu tƣ một di tích; 

việc đăng thông tin, hay gửi thƣ mời quan tâm cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị nhà 

thầu có đủ điều kiện tham gia dự án. Với việc tổ chức thẩm định hồ sơ, rất cần có sự 

phản biện thật chặt chẽ để tránh những sai phạm có thể xảy ra nhƣ việc loại bỏ các 

cấu kiện còn tái sử dụng đƣợc, các mảng chạm khắc có giá trị cần lập hồ sơ để đƣa 

vào bảo quản lâu dài. Vấn đề tổ chức để giám sát quá trình thi công và tạo điều kiện 

cấp nguồn vốn đầu tƣ để các dự án không kéo dài quá thời gian quy định ảnh hƣởng 

tới sử dụng công trình. Vấn đề kiểm tra thẩm định, phê duyệt dự án cần phải có các 

tiêu chuẩn đặc thù cho các di tích khác với công trình xây dựng thông thƣờng. 

3.1.3.1. Vấn đề về thể chế và cơ chế phối hợp  

Vấn đề về thể chế liên quan đến quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích nói 

chung và chùa Việt nói riêng, trong khuôn khổ đề tài luận án là bàn tới hệ thống các 

quy định, chế định bao gồm: Luật Đầu tƣ công, Luật Xây dựng, Luật Di sản văn 

hóa,... các văn bản pháp quy dƣới luật, hình thành nên khuôn khổ pháp lý cho các cơ 

quan quản lý hành chính nhà nƣớc, một mặt thực hiện chức năng quản lý điều hành 

lĩnh vực di sản văn hóa, cũng nhƣ cho mọi tổ chức và cá nhân liên quan; mặt khác là 

việc quy định các mối quan hệ giữa các cơ quan và nội bộ bên trong các cơ quan quản 

lý ấy, điều hành lĩnh vực di sản văn hóa. Thể chế ở đây đƣợc hiểu là toàn bộ các yếu 
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tố cấu thành trong quản lý nhà nƣớc về văn hóa để các cơ quan quản lý lĩnh vực 

VH,TT&DL hoạt động quản lý Nhà nƣớc một cách hiệu quả, đạt đƣợc mục tiêu của 

quốc gia. Với hệ thống văn pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa 

hiện nay ngày càng đƣợc bổ sung, hoàn chỉnh, hoàn thiện. Chính phủ, các bộ ngành 

có liên quan, đặc biệt là Bộ VH,TT&DL đã hƣớng đến tập trung tham mƣu xây dựng 

hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nƣớc dân chủ hơn, thể hiện tính pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa đƣợc nâng cao. Tuy nhiên quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, 

nâng cao hiệu lực của pháp luật đảm bảo cho hệ thống thể chế về văn hóa xã hội hiện 

nay vẫn còn đôi chỗ tính thống nhất chƣa cao. Ở cấp bộ, ngành thực hiện rà soát ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị 

di tích kiến trúc còn có nội dung cách hiểu văn bản quy phạm pháp luật chung chung; 

nội dung đôi chỗ chồng chéo giữa các bộ, ngành liên quan; việc xây dựng, ban hành, 

tuyên truyền phổ biến và thực thi pháp luật chƣa thật đồng bộ; tuyên truyền quảng bá, 

nhận thức về di sản văn hóa cho ngƣời dân thiếu tính sát thực và toàn diện để ngƣời 

dân tiếp cận nhanh nhanh hơn. 

Bàn về cơ chế phối hợp trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích là bàn về 

cơ chế tác động của các cơ quan quản lý thông qua mối quan hệ phối hợp thực hiện 

chức năng/nhiệm vụ quản lý ngang cấp (theo phƣơng ngang), hay quản lý cấp trực 

thuộc (theo phƣơng dọc), để đảm bảo quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích đạt mục 

tiêu định trƣớc. Nhƣ đã trình bày ở tiểu mục 2.1.2.2. và sơ đồ 2.5. trang 62, theo mối 

quan hệ ngang giữa Bộ VH,TT&DL với các bộ ngành nhƣ: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ; 

Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nƣớc với Bộ VH,TT&DL. Chính phủ 

trong vai trò quản lý hành chính Nhà nƣớc, đã thực hiện phân công chức năng nhiệm 

vụ theo từng bộ, ngành. Tuy nhiên trong hoạt động thực tiễn vẫn còn một số yếu tố 

liên quan khác mà các bộ, ngành cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau, nhƣ việc phân 

kế hoạch vốn đầu tƣ và thực hiện chi NSNN, Bộ VH,TT&DL cần phải phối hợp với 

hai bộ để thực hiện nhiệm vụ. Hay cơ chế phối hợp theo phƣơng dọc trong quản lý 

hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích từ cấp Chính phủ xuống các Bộ, ngành liên quan, Bộ 

VH,TT&DL, UBND tỉnh, tới cấp Sở, cấp phòng có liên quan đƣợc trình bày trong 

tiểu mục 2.1.1.1. và sơ đồ 2.2. trang 54. Bộ VH,TT&DL trong vai trò quản lý hoạt 

động chuyên môn tu bổ, tôn tạo di tích trên phạm vi cả nƣớc theo sự phân công, phân 

cấp đến từng cấp hạng di tích đã đƣợc Chính phủ thống nhất chỉ đạo thực hiện. Tuy 
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nhiên trong thực tiễn hiện nay, tình hình ở cấp trung ƣơng hoạt động tƣơng đối tốt, 

nhƣng ở cấp tỉnh, thành phố lại thực hiện chƣa nghiêm [xem TLPV 20/3/2019, tr.86-

87]. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tập trung chuyên môn, chuyên ngành vào một đầu mối 

đang là vấn đề phù hợp với chủ trƣơng chung của Nhà nƣớc trong xu hƣớng tinh gọn 

bộ máy, tập trung giao nhiệm vụ phụ trách nhiều nội dung tƣơng đồng, nhiều lĩnh vực 

vào một đầu mối thuộc một bộ quản lý ngành, lĩnh vực, tránh tối đa nhiều cơ quan 

đơn vị, nhiều bộ ngành cùng phụ trách một nội dung, một lĩnh vực, dễ dẫn tới chông 

chéo chức năng nhiệm vụ.    

3.1.3.2. Vấn đề về tổ chức bộ máy quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích  

Hiện nay ở khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa trở ra có hàng nghìn cơ sở chùa, tự 

viện đƣợc xếp hạng di tích cấp Tỉnh, thành phố, với mật độ phân bố khá dày tập trung 

ở các tỉnh thuộc châu thổ sông Hồng và sông Thái Bình, trong đó có 699 ngôi chùa 

đƣợc Nhà nƣớc xếp hạng là di tích cấp quốc gia [Phụ lục 04, tr.170], có 21 ngôi chùa, 

khu danh thắng liên quan đến chùa, đƣợc xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt. 

Thực tiễn hàng năm hoạt động tu bổ, tôn tạo vẫn diễn ra ở các ngôi chùa này, song 

việc quản lý khá khó khăn đối với cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt với Cục di sản 

văn hóa, các Sở ngành địa phƣơng. Nhiều chùa khi thực hiện đầu tƣ tu bổ, tôn tạo 

phải qua quy trình bắt buộc theo quy định [Phụ lục 13.6, tr.233] mất nhiều thời gian 

và kéo dài gây khó khăn trong việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị và hoạt động tôn 

giáo tín ngƣỡng. Đôi khi các chủ đầu tƣ không theo đúng quy trình thực hiện đầu tƣ 

mà làm tắt, không có sự tham gia giám sát chuyên môn, chuyên gia trong ngành dẫn 

đến ảnh hƣởng tới các giá trị di tích. Vậy vai trò, trách nhiệm của tổ chức bộ máy có 

liên quan tới kết quả hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích của các chủ thể sẽ phải điều 

chỉnh gì và làm thế nào để kết quả hoạt động đầu tƣ ngày một tốt hơn. Ngay khi xây 

dựng và hoàn thiện thể chế về quản lý di sản văn hóa, vấn đề quy định chức 

năng/nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức đã đƣợc quy định rõ trong Luật di sản văn hóa 

nhƣ: 1/Chính phủ thống nhất quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa; 2/Bộ VH,TT&DL 

chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ thực hiện quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa; 

3/Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm quản lý nhà 

nƣớc về di sản văn hóa theo phân công của Chính phủ; 4/Chính phủ quy định cụ thể 

trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phối 

hợp với Bộ VH,TT&DL để thực hiện thống nhất quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa; 
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5/Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện 

việc quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa ở địa phƣơng theo phân cấp của Chính phủ. 

Điều 55 Luật Di sản văn hóa 2001 (Bổ sung, sửa đổi năm 2009). 

Việc văn bản pháp luật đã ban hành nhằm tạo khuôn khổ cho các tổ chức thực 

hiện chức năng nhiệm vụ quản lý, hoàn thiện thể chế quản lý di sản văn hóa trong đó 

có hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích đã cụ thể “Bộ VH,TT&DL chịu trách nhiệm trƣớc 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa”, tuy nhiên hiện nay trách 

nhiệm của bộ chỉ tập trung vào vai trò chủ trƣơng, thẩm định phê duyệt, thanh tra kiểm 

tra, chứ chƣa thật sự đi vào quản lý di tích theo đúng nghĩa. Đối với đơn vị quản lý trực 

tiếp, vấn đề đặt ra hiện nay là việc thành lập đơn vị quản lý trực tiếp dự án theo quy 

định của nhà nƣớc đã ban hành (Luật Xây dựng, Nghị định 59/2015/NĐ-CP). Theo đó 

chức năng nhiệm vụ của đơn vị quản lý trực tiếp dự án cần đƣợc nhà nƣớc quy định 

theo chuẩn chuyên ngành mới phù hợp với hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Việc triển 

khai các dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, ngay trong tổ chức quản 

lý dự án phải có đủ năng lực chuyên môn, là yếu tố nguồn lực con ngƣời đƣợc đào tạo 

chuyên sâu, có khả năng hoạt động độc lập và chuyên nghiệp. Hiện nay nhiều địa 

phƣơng, đơn vị quản lý dự án ở các cơ sở chƣa đủ mạnh để thực thi nhiệm vụ đƣợc 

giao, đôi khi còn bị chi phối bởi các cơ quan liên quan. Có địa phƣơng, đơn vị quản lý 

dự án đủ mạnh, đủ năng lực nhƣng hoạt động trong khoảng một thời gian lại luân 

chuyển công việc chuyên môn hoặc chuyển công tác ở cấp khác. Có thể dẫn ra, hiện 

nay các sở có Ban QLDA triển khai và quản lý các dự án có nguồn vốn đầu tƣ nói 

chung, trong đó có tu bổ di tích. Thƣờng thì giám đốc sở kiêm nhiệm hoặc một phó 

giám đốc đƣợc uỷ nhiệm. Kế toán trƣởng của sở kiêm nhiệm kế toán của ban quản lý. 

Nhƣ vậy, vô tình các giám đốc bảo tàng, ban quản lý di tích ở địa phƣơng là những 

ngƣời có hiểu biết chuyên môn đều đứng ngoài, họ chỉ có mặt trong buổi nghiệm thu 

về mặt hình thức mà thôi. Một trong những vấn đề đặt ra hiện nay với các chủ thể quản 

lý trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, là cần thiết có đủ mọi điều kiện, tiêu chuẩn để 

làm việc có hiệu quả trong việc triển khai các dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích.  

3.1.3.3. Thực hiện quy trình, nguyên tắc quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích  

Thực hiện quy trình và nguyên tắc trong quản lý đầu tƣ các dự án nói chung và 

dự án tu bổ, tôn tạo di tích nói riêng là một quy định bắt buộc để chủ đầu tƣ, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện.  
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Về quy trình đƣợc thể chế hóa trong nội dung các văn bản Luật, Nghị định, 

Thông tƣ...việc thực hiện đúng theo quy trình, vừa đảm bảo cho hoạt động đầu tƣ dự 

án đạt hiệu quả cao, mặt khác còn tạo điều kiện cho các cơ quan đơn vị có thẩm 

quyền thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong hoạt động đầu tƣ các dự 

án. Thực hiện quy trình quản lý đảm bảo đúng theo yêu cầu là việc làm ý nghĩa trong 

tình hình hiện nay, khi nhà nƣớc ta đang tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy 

đủ hơn, hƣớng tới một xã hội hoạt động theo tinh thần thƣợng tôn pháp luật. Bàn về 

vấn đề quy trình trong đầu tƣ các dự án tu bổ, tôn tạo di tích tác giả luận án nêu căn 

cứ chính hiện nay đang phải áp dụng: Quy định tại Khoản 1, Điều 50, Luật Xây dựng 

năm 2014, về trình tự đầu tƣ xây dựng có 03 giai đoạn gồm “chuẩn bị dự án, thực 

hiện dự án và kết thúc xây dựng” đƣa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; Tại 

khoản 1, Điều 6, Nghị định 59/2015/NĐ-CP hƣớng dẫn cụ thể trình tự thực hiện đầu 

tƣ trong từng giai đoạn theo Khoản 1, Điều 50 Luật Xây dựng năm 2014, bao gồm: 

1/Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên 

cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tƣ xây dựng để xem xét, quyết định 

đầu tƣ xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự 

án; 2/Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc: Thực hiện việc giao đất hoặc thuê 

đất (nếu có); chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây 

dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng 

(đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); tổ chức lựa chọn nhà 

thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công 

xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối lƣợng hoàn thành; nghiệm thu công trình xây 

dựng hoàn thành; bàn giao công trình hoàn thành đƣa vào sử dụng; vận hành, chạy 

thử và thực hiện các công việc cần thiết khác; 3/Giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa 

công trình của dự án vào khai thác sử dụng gồm: Quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo 

hành công trình xây dựng. Tuy nhiên trên thực tế có thể tùy thuộc điều kiện cụ thể và 

yêu cầu kỹ thuật của dự án, ngƣời quyết định đầu tƣ quyết định trình tự thực hiện 

tuần tự hoặc kết hợp đồng thời đối với các hạng mục công việc đã nêu theo trình tự. 

Cho đến hiện nay trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, mới có trình tự mang 
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tính kỹ thuật trong lập, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích, trình tự quản lý vẫn 

thực hiện trên cơ sở các quy định của Luật Xây dựng và các Nghị định hƣớng dẫn 

vừa nêu trên. 

Về nguyên tắc quản lý trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích hiện nay do Bộ 

VH,TT&DL tham mƣu cho Chính phủ ban hành, các nguyên tắc này đã đƣợc cụ thể 

tại Điều 3, Nghị định  166/2018/NĐ-CP (thay thế Nghị định 70/2012), về nguyên tắc 

cơ bản trong hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch di tích, dự án tu bổ di 

tích: 1/Tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tƣ, đầu tƣ công, xây 

dựng, di sản văn hóa, các điều ƣớc quốc tế mà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên và các quy định pháp luật khác có liên quan; 2/Phù hợp với mục 

tiêu của chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và quy hoạch phát 

triển các ngành trong phạm vi khu vực quy hoạch đã đƣợc phê duyệt, bảo đảm đồng 

bộ về hạ tầng kỹ thuật, hài hòa về cảnh quan và kiến trúc khu vực; 3/Bảo đảm giữ gìn 

tối đa yếu tố gốc của di tích; tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ và phát huy giá 

trị di tích; 4/Quy hoạch di tích phải đƣợc lập, phê duyệt với thời kỳ quy hoạch là 10 

năm, tầm nhìn từ 20 năm đến 30 năm; 5/Tổ chức, cá nhân tham gia lập nhiệm vụ quy 

hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (sau đây gọi là nhiệm vụ lập quy hoạch di 

tích), lập quy hoạch di tích, lập dự án tu bổ di tích, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ 

di tích phải có đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định 

của pháp luật về di sản văn hóa và xây dựng; 6/Tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích và phù hợp với các quy hoạch đã đƣợc phê duyệt. Trong 

06 nguyên tắc hiện nay đƣợc chủ đầu tƣ, các cơ quan đơn vị gián tiếp chỉ đạo hay các 

đơn vị, các nhân liên quan tới các dự án đầu tƣ tu bổ di tích thực hiện khá tốt, một số 

dự án quan trọng tại các di tích quốc gia đặc biệt, việc thực hiện quy hoạch đã có tầm 

nhìn xa hơn, cụ thể nhƣ mới đây việc Chính phủ phê duyệt chủ trƣơng quy hoạch di 

tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, Thái Bình đã mở rộng diện tích từ 4,18 héc-ta, lên 

13,54 héc-ta [Phụ lục 10.1, tr.188]. Hay việc tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch 

di tích, lập dự án tu bổ di tích, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đã có đủ 

điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và xây dựng. 

3.1.3.4. Về đảm bảo chất lượng của các dự án tu bổ, tôn tạo di tích  

Bàn về bảo đảm chất lƣợng công trình trong quản lý dự án tu bổ, tôn tạo di 

tích, chính là quản lý chất lƣợng tu bổ, tôn tạo di tích theo thực tế hiện nay đã đƣợc 
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tác giả nói tới. Tuy nhiên trong việc thi công tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa, để 

đảm bảo quản lý chất lƣợng theo đúng quy trình, quy phạm trong đầu tƣ đi vào khuôn 

khổ hơn, đáp ứng tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm trong hoạt động thi công, buộc các 

nhà chuyên môn thuộc đơn vị thi công cần nắm chắc các nguyên tắc quy định tại 

Điều 25, Thông tƣ 18/2012 của Bộ VH,TT&DL. Về vai trò quản lý chất lƣợng dự án 

tu bổ, tôn tạo di tích, chủ đầu tƣ dự án là chủ thể chịu trách nhiệm chính trong quản lý 

chất lƣợng công trình theo quy định. Trƣờng hợp chủ đầu tƣ thành lập ban QLDA thì 

chủ đầu tƣ đƣợc phép ủy quyền cho ban QLDA chịu trách nhiệm một phần hoặc toàn 

phần về chất lƣợng trƣớc chủ đầu tƣ và pháp luật theo nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc chủ 

đầu tƣ ủy quyền; trƣờng hợp chủ đầu tƣ thuê đơn vị tƣ vấn QLDA, tƣ vấn giám sát thì 

các nhà thầu này chịu trách nhiệm trƣớc chủ đầu tƣ và trƣớc pháp luật. Với các công 

trình tu bổ, tôn tạo di tích chùa còn nhiều những yêu cầu liên quan tới luật di sản văn 

hóa, đòi hỏi các chủ đầu tƣ, các tổ chức thi công, các đơn vị liên quan phải tuân theo, 

điều cơ bản Bộ VH,TT&DL cần sớm ban hành và hƣớng dẫn tập hợp đầy đủ các tiêu 

chí, tiêu chuẩn để bảo đảm chất lƣợng dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích nói chung, 

hay cho một công trình trong dự án tu bổ di tích.    

3.1.3.5. Thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích  

Tham gia đóng góp vào kết quả thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích ngay từ 

những giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ, quá trình đầu tƣ đến kết thúc dự án tu bổ, tôn tạo di 

tích nói chung và tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa nói riêng, hoạt động thanh tra, 

kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án không những tạo điều kiện cho các bên 

liên quan chấp hành nghiêm pháp luật, mà còn góp phần nâng cao chất lƣợng công 

trình di tích. Việc chỉ đạo tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra trong những năm gần 

đây đã có rất nhiều thay đổi theo hƣớng tích cực hơn, đặc biệt đã giảm dần tính hình 

thức, dập khuôn theo cách thực hiện kiểm tra, báo cáo văn bản mẫu. Về vấn đề nhiệm 

vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích hiện 

nay đang thực hiện theo quy định tại Điều 66, Luật di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi 

bổ sung năm 2009, thanh tra Nhà nƣớc về VH,TT&DL thực hiện chức năng thanh tra 

chuyên ngành về di sản văn hóa, có nhiệm vụ: 1/Thanh tra việc chấp hành pháp luật 

về di sản văn hóa; 2/Thanh tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa; 3/Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền đối với 

các hành vi vi phạm pháp luật về di sản văn hóa; 4/Tiếp nhận và kiến nghị việc giải 
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quyết khiếu nại, tố cáo về di sản văn hóa; 5/Kiến nghị các biện pháp để bảo đảm thi 

hành pháp luật về di sản văn hóa. Nhƣ vậy việc chấp hành luật và thƣợng tôn pháp 

luật về di sản văn hóa là điều kiện tiên quyết buộc hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

kiến trúc chùa Việt cần tuân theo. Hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích nói chung, tu bổ, 

tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt nói riêng trong thời gian qua ở nhiều địa phƣơng 

trên cả nƣớc, các cấp chính quyền, ngành văn hoá và nhân dân sở tại, các vị tăng ni 

trụ trì tại chùa, còn chƣa nhận thức đầy đủ về quy trình thủ tục pháp lý và các nguyên 

tắc khoa học trong bảo tồn di tích, nên khi thấy di tích bị xuống cấp đã kêu gọi xã hội 

hóa tiến hành tu bổ di tích, đây là nguyên nhân “lệch chuẩn” xảy ra trong việc huy 

động nguồn vốn xã hội hóa.  

3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

Từ những hạn chế bất cập qua nghiên cứu thực tiễn ở chƣơng 2 và những căn 

cứ trình bày ở phần 3.1. NCS đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng 

quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt nhƣ sau: 

3.2.1. Nhóm giải pháp về cơ cấu hệ thống tổ chức bộ máy quản lý  

3.2.1.1. Giải pháp cơ cấu hệ thống tổ chức bộ máy quản lý ở Trung ương 

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ƣơng 6 Khoá XII, các tổ chức trực thuộc các 

bộ, ngành có liên quan hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích cần: 1/Khắc phục triệt để sự 

trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều 

việc, nhƣng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm; 2/Rà soát, sắp 

xếp theo hƣớng giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức đều có bộ 

phận giúp việc chuyên trách; 3/Bộ VH,TT&DL chủ động tinh gọn đầu mối bên trong, 

giảm cơ bản số lƣợng cục, vụ, phòng; 4/Rà soát, xem xét triển khai thành lập ban 

quản lý các dự án chuyên ngành để thực hiện quản lý đầu tƣ tập trung theo Nghị định 

59/2015/NĐ-CP. Hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn 

đầu mối, giảm biên chế; thực hiện cơ chế khoán kinh phí theo nhiệm vụ đƣợc giao và 

sản phẩm đầu ra. 

Chỉ đạo chung của Đảng, nhà nƣớc về định hƣớng cơ cấu tổ chức bộ máy, luận 

án đƣa ra giải pháp cơ cấu tổ chức quản lý ở cấp Bộ ngành, các cơ quan có liên quan 

khái quát theo mô hình sau: 
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Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích  

[Nguồn tác giả thực hiện, ngày 20/10/2018] 

Kí hiệu:    Ký hiệu chiều quản lý NN cấp trực thuộc trong bộ máy  

     Ký hiệu mối quan hệ quản lý NN chi phối nhân sự 

     Quản lý theo các tổ chức CT, Chính trị- Xã hội  

     Tác động theo nguyên tắc giám sát, hay hợp đồng KT 

    Tác động theo nguyên tắc chi phối hai chiều 

     Bỏ, hoặc giảm bớt chức năng quản lý về tu bổ, tôn tạo DT 

* Thuyết minh nội dung giải pháp cơ cấu tổ chức theo sơ đồ 3.1. 

Di tích 

Chùa Việt 

Chính Phủ 

(Vụ,viện,VP) 

Ban Tôn giáo 

Chính Phủ 

Bộ, ngành 

(liên quan) 

Bộ VH,TT&DL 

(Cục Di sản) 

Sở VH,TT&DL 

(P. nghiệp vụ) 

Phòng VH huyện 

(C.bộ, công chức) 

Cộng đồng  
địa phƣơng có DT 

Cá nhân, đơn vị 

đầu tƣ văn hóa  

Cá nhân, đơn vị 

tài trợ vốn 

Giáo 

Hội 

Phật 

giáo 

VN 

Các 

đơn vị 

chuyên 

môn tu 

bổ DT 

GHPG 

Tỉnh, 

TP 

Trực 

Thuộc 

Hội 

Đồng 

Di sản 

V. hoá 

Q. Gia 

UBND 

Tỉnh, 

TP 
Trực 

Thuộc  
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Trên cơ sở sơ đồ 2.2. trang 54 hệ thống tổ chức quản lý hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích, tác giả luận án đƣa ra giải pháp mang tính khuyến nghị nhƣ sau: 

 [1] Tăng cường hiệu quả phối hợp nhiệm vụ với các Bộ, ngành có nội dung 

liên quan, nhƣ cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ; cấp thoả thuận liên quan. Để có giải 

pháp phù hợp và thực hiện tập trung vào vai trò trách nhiệm chính của một cơ quan 

chuyên môn thuộc Chính phủ, là Bộ VH,TT&DL chịu trách nhiệm quản lý chuyên 

môn ngành tu bổ, tôn tạo di tích nói chung; chùa Việt nói riêng. 

[2] Tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hiệu quả tổ 

chức thực hiện quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích cho Bộ VH,TT&DL; 

Để tránh độc quyền và lạm quyền, Nhà nƣớc có thể tăng cƣờng hơn nữa công 

tác thanh tra, kiểm tra đối với chức năng, nhiệm vụ tu bổ, tôn tạo di tích theo luật 

định đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ VH,TT&DL. 

 [3] Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chịu trách nhiệm phối kết hợp với ban 

ngành chức năng QLNN về nhiệm vụ bảo quản giá trị nguyên gốc di tích chùa Việt, 

bằng cách chủ động bố trí chuyên môn chuyên trách của giáo hội hoặc thành lập bộ 

phận chuyên môn tham mƣu trực thuộc TW giáo hội, giúp việc trong hoạt động tu bổ, 

tôn tạo di tích chùa Phật giáo nói chung và chuyên về chùa Bắc Bộ nói riêng; Việc 

thành lập bộ phận chuyên môn do GHPGVN chủ động tiến hành nếu thấy cần thiết, 

nhƣng phải đảm bảo đội ngũ có trình độ năng lực và chuyên môn phù hợp theo luật 

định để thực hiện nhiệm vụ. 

 [4] Tăng cường chức năng quản lý kiểm tra, giám sát chuyên môn của Sở 

VH,TT&DL đối với chùa là di tích quốc gia đặc biệt. Giao chịu trách nhiệm khi để 

xảy ra sai phạm, liên quan tới di tích cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố (hoặc phân 

cấp cho địa phƣơng nơi có di tích) trong địa bàn tỉnh, thành phố. Tăng vai trò Bộ 

VH,TT&DL thống nhất quản lý cùng bộ phận chuyên môn của GHPG tỉnh, Sở 

VH,TT&DL thực hiện trách nhiệm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; 

 [5] Giới hạn chức năng quản lý của Phòng VH&TT đối với chùa là di tích cấp 

Tỉnh, Thành phố để giao chịu trách nhiệm cho giám đốc Sở VH,TT&DL. Tăng trách 

nhiệm với các chùa di tích chƣa xếp hạng. Tăng vai trò Sở VH,TT&DL phối kết hợp 

giữa QLNN địa phƣơng với bộ phận chuyên môn của Hội phật giáo tỉnh, thành phố 

thống nhất quản lý dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa. 
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[6] Bổ sung bộ phận chuyên môn giúp việc cho Hội đồng Di sản văn hóa quốc 

gia, (Số lƣợng 2, 3 chuyên gia) về kỹ thuật trong tu bổ, tôn tạo các di tích kiến trúc 

chùa Việt nói riêng và di tích nói chung, để kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình. 

3.2.1.2. Giải pháp cơ cấu hệ thống tổ chức bộ máy quản lý ở địa phương 
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Sơ đồ 3.2. Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

[Nguồn tác giả, ngày 20/10/2018] 

Kí hiệu:     Ký hiệu chiều quản lý nhà nƣớc cấp trực thuộc trong bộ máy, 

đồng thời tăng cƣờng trách nhiệm cá nhân cho ngƣời đứng đầu đơn vị. 

      Chiều quản lý nhà nƣớc cấp trực thuộc trong bộ máy 

   Giảm vai trò và chức năng có liên quan 

      Tăng vai trò trách nhiệm và nhiệm vụ liên quan 

Di tích 

Chùa Việt 

Chủ tịch  

UBND tỉnh  

Ban Tôn giáo 

Tỉnh 

Sở, ngành 

(liên quan) 

Giám đốc 

Sở VH,TT&DL 

 

Phòng nghiệp vụ 

-B.QL Di tích 

 

C.bộ, công chức 

(chuyên môn) 

Cộng đồng  
địa phƣơng có DT 

Cá nhân, đơn vị 

đầu tƣ văn hóa  

Cá nhân, đơn vị 

tài trợ vốn 

GHPG 

Tỉnh, 

TP 

Trực 

Thuộc 
 

Các 

đơn vị 

chuyên 

môn tu 

bổ DT 

GHPG 

cấp 

huyện 

thị 

Hội 

Đồng 

Khoa 

Học 

Tỉnh 

Chủ 

tịch 

UBND 

huyện, 

thịxã 
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     Tác động theo nguyên tắc chi phối hai chiều. 

      Bỏ, giảm bớt chức năng quản lý về tu bổ, tôn tạo. 

* Thuyết minh nội dung cơ cấu tổ chức theo sơ đồ 3.2. Mô hình hệ thống tổ 

chức quản lý, tác động vào di tích chùa Việt (Giải pháp mang tính khuyến nghị).  

 [1]  Do yêu cầu việc tăng cƣờng trách nhiệm của ngƣời đứng đầu (Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh, thành phố) khi thực hiện quyết định phê duyệt các dự án tu bổ, tôn 

tạo di tích, nên Giám đốc sở VH,TT&DL là ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn 

thẩm định trƣớc khi trình chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Nội dung này phù hợp với 

tinh thần đổi mới về tổ chức bộ máy theo Nghị quyết TW 8. 

 [2] Giảm chức năng can thiệp (giấy phép, thoả thuận) của các sở ban, ngành 

liên quan thuộc UBND tỉnh, TP vào hoạt động quản lý tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc 

chùa Việt nói riêng, các di tích nói chung. 

 [3] Giao chịu trách nhiệm, khi để xảy ra những vấn đề liên quan tới di tích, 

cho Chủ tịch UBND cấp huyện, thị trấn đối với di tích QG đặc biệt. 

 [4] Giảm trách nhiệm tư vấn của hội đồng khoa học tỉnh, đối với tu bổ một di 

tích chùa thuộc trách nhiệm quản lý (do đã cụ thể nội dung phê duyệt). 

[5] Tăng cường trách nhiệm của giáo hội Phật giáo tỉnh khi tu bổ chùa là di 

tích, bằng cách trao đổi bộ phận chuyên môn với Sở VH,TT&DL. 

[6] Tăng tính chuyên môn hoá cao, đồng thời giao phụ trách rõ cho cán bộ 

công chức cụ thể, quản lý những di tích cụ thể, hạn chế tối đa tăng biên chế.  

[7] Mở nhiều lớp học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, để giải 

quyết tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động tu bổ chùa Việt cho cán bộ công chức. 

[8] Tăng cường kiểm tra sự hiểu biết của các cá nhân đơn vị đầu tư vào lĩnh 

vực khai thác các giá trị văn hóa, của di tích chùa Việt. 

[9]  Nâng cao trách nhiệm cộng đồng, thông qua tổ chức việc giám sát cộng 

đồng đối với hoạt động tu bổ chùa, của hội Phật tử tại gia, hội cựu chiến binh, hội phụ 

nữ... ở địa phƣơng, nơi có các công trình di tích chùa Việt. 

[10]  Các cá nhân đơn vị tài trợ, cần nâng cao trách nhiệm và sự hiểu biết 

trƣớc khi hỗ trợ cấp nguồn kinh phí, đồ thờ, cây cảnh hay vật tƣ, vật liệu...tiến cúng, 

công đức đảm bảo phù hợp với quy định trong không gian kiến trúc chùa là công 

trình di tích, đặc biệt là di tích cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt thuộc địa bàn quản 

lý của các địa phƣơng. 
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3.2.1.3. Giải pháp phân cấp quản lý trong hệ thống tổ chức bộ máy  

* Đối với các cơ quan ban, ngành quản lý nhà nước ở Trung ương 

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ 

công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, các Bộ, Ngành, khắc phục tình 

trạng trùng lắp, chồng chéo để một tổ chức, một ngƣời có thể đảm nhiệm nhiều việc, 

nhƣng một việc chỉ do một tổ chức, một ngƣời chủ trì và chịu trách nhiệm chính 

(Theo sơ đồ 3.1, việc quản lý hoạt động thực hiện các dự án tu bổ tôn tạo di tích chỉ 

giao cho Bộ VH, TT&DL).  

Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu đã đề ra. Quy định và quản lý 

chặt chẽ biên chế đối với các tổ chức, các sở ban ngành, trên cơ sở phân loại tổ chức, 

tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức và xác định vị trí việc làm một 

cách khoa học, sát thực tế. Quy định số lƣợng biên chế tối thiểu đƣợc thành lập tổ 

chức,số lƣợng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức phù hợp với đặc điểm của 

từng cấp, từng ngành, từng địa phƣơng. Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, chính 

sách để giảm phạm vi, đối tƣợng bổ nhiệm cấp “hàm” chỉ có hình thức chức danh; 

giảm tỉ lệ ngƣời phục vụ trong từng cơ quan, nhất là khối văn phòng ở các cơ quan 

Bộ, ngành. Cụ thể trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích: 

Về chức năng: Chỉ để Bộ VH,TT&DL chủ động chịu trách nhiệm trƣớc Chính 

phủ và nhân dân về QLNN đối với hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích. 

Riêng đối với các di tích Phật giáo thì phối hợp với GHPGVN để thống nhất chƣơng 

trình thực hiện khi tu bổ, phục hồi một di tích chùa thuộc cấp di tích Quốc gia và 

Quốc gia đặc biệt. Tăng cƣờng công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát để hạn chế lạm 

quyền trong thực hiện nhiệm vụ. Thủ trƣởng đứng đầu cơ quan trực thuộc của Bộ 

VH, TT&DL phải chịu trách nhiệm cùng Bộ trƣởng về chức năng đƣợc giao trƣớc 

Chính phủ và trƣớc nhân dân. 

Về nhiệm vụ: Mỗi đơn vị, một cán bộ công chức trong cơ quan trực thuộc của 

Bộ VH, TT&DL chỉ phụ trách một việc hay một vấn đề cụ thể, là mục tiêu hƣớng tới. 

Kiên quyết không để chồng chéo nhiệm vụ khi thực hiện, nhiều đơn vị phụ trách một 

việc, nhiều cán bộ công chức trong một đơn vị phụ trách một nội dung hay một việc 

cụ thể. Gắn trách nhiệm thực hiện cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức để đánh giá 

năng lực chuyên môn, cũng nhƣ năng lực quản lý, dựa vào kết quả đánh giá hàng 

năm. Từ đó mới phát hiện bồi dƣỡng, chuẩn bị đội ngũ nhân sự, làm nguồn lãnh đạo 

cho các cơ quan đơn vị trong bộ máy Nhà nƣớc, đáp ứng tối đa quá trình thực hiện 

nhiệm vụ phục vụ nhân dân. 
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Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa trung ƣơng và địa 

phƣơng, giữa cấp trên và cấp dƣới, gắn quyền hạn với trách nhiệm; đồng thời, xây 

dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ bằng các quy định của Đảng, pháp luật của 

Nhà nƣớc, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình và 

tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung, nhiệm vụ đã đƣợc phân cấp. 

Chẳng hạn giao việc quản lý các di tích Phật giáo đã xếp hạng di tích cấp quốc gia 

cho UBND tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với giáo Hội Phật giáo của tỉnh quản 

lý hoạt động tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích, đồng thời gắn việc chịu trách nhiệm 

cho ngƣời đứng đầu trong tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách) khi để xảy ra 

những sai phạm, gây hậu quả đến vấn đề liên quan.    

* Với cơ quan ban, ngành quản lý Nhà nước ở địa phương 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của 

các sở, ban ngành cấp tỉnh, thành phố, các phòng ban cấp huyện, thị xã về quản lý 

chuyên môn tu bổ di tích cần phải đƣợc cụ thể hoá đầy đủ; 

Thực hiện ban hành quy định khung quy chế làm việc của các phòng ban trong 

Sở, ngành. Số lƣợng, cơ cấu, chất lƣợng cán bộ công chức, lãnh đạo các cấp trong 

ngành tu bổ di tích cần rà soát sắp xếp tinh gọn, chất lƣợng. Tăng cƣờng năng lực lãnh 

đạo và sức chiến đấu của cán bộ, công chức có chức vụ, nhất là ở một số phòng tiếp 

công dân của cơ quan công quyền và trong doanh nghiệp nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp 

công lập liên quan tới hoạt động tu bổ di tích; Việc quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức ở các sở, ban ngành, cơ quan chuyên môn của sở phải đảm bảo chặt chẽ hơn; 

Về chức năng: Tăng cƣờng vai trò lãnh đạo của cấp trƣởng, ràng buộc trách 

nhiệm thực hiện, trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm của các cá nhân, đơn vị thuộc 

cấp của mình quản lý. Với cấp tỉnh, thành phố là Chủ tịch UBND tỉnh thành phố, với 

huyện thị là Chủ tịch UBND cấp huyện thị với hoạt động đầu tƣ tu bổ di tích.  

Về nhiệm vụ: Thực hiện việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế cạnh 

tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và 

tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút ngƣời thực sự có đức, có tài vào làm việc 

trong các cơ quan thuộc các sở ban, ngành quản lý đầu tƣ dự án tu bổ di tích của địa 

phƣơng. Tiến hành sơ kết, tổng kết và đổi mới việc thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, 

đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong 

ngành quản lý đầu tƣ tu bổ di tích, một ngành chuyên môn hẹp và ít nhân lực. Thực 
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hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc hoặc thay thế kịp 

thời những ngƣời kém năng lực, phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu, tiêu 

chuẩn chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao. Tiếp tục đổi mới nội dung, 

phƣơng pháp đào tạo, bồi dƣỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên 

chức phụ trách ngành tu bổ tôn tạo di tích. Khuyến khích sự năng động, sáng tạo và 

phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, ngành, địa phƣơng trong việc xây dựng, 

kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đối với những đơn vị chuyên 

môn về tu bổ di tích. Mỗi đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính 

trị, tƣ tƣởng, tạo thống nhất nhận thức và hành động trong cơ quan đơn vị, lan tỏa 

đồng thuận trong cộng đồng xã hội về trách nhiệm bảo vệ phát huy giá trị di tích.  

3.2.2. Nhóm giải pháp về cơ chế phối hợp quản lý giữa các bên liên quan 

3.2.2.1. Giải pháp về cơ chế phối hợp quản lý giữa các cơ quan thẩm quyền 

Theo sơ đồ 2.1, trang 52 và theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đƣợc Thủ 

tƣớng Chính phủ giao, Bộ trƣởng Bộ VH,TT&DL chịu trách nhiệm về chuyên môn 

trƣớc Thủ tƣớng, tuy nhiên trách nhiệm quản lý đầu tƣ mỗi khi đƣợc giao nguồn vốn 

ngân sách nhà nƣớc để tu bổ, tôn tạo di tích, không chỉ Bộ VH,TT&DL, mà còn Chủ tịch 

UBND các tỉnh, thành phố và thủ trƣởng các Bộ, Ngành đƣợc giao vốn. Việc phối hợp 

ngang cấp về chuyên môn cần phải có nội dung phƣơng pháp rõ ràng, văn bản quy định 

cụ thể và chế tài xử lý nghiêm minh, có nhƣ vậy thì vai trò phối hợp về chuyên môn, 

chuyên ngành tu bổ, tôn tạo di tích của Bộ VH,TT&DL cùng các bên liên quan mới thu 

đƣợc kết quả tốt. Hiện nay vấn đề phối hợp này đôi khi đang bị xem nhẹ, do thẩm quyền 

của Bộ, ngành hay địa phƣơng quản lý nguồn vốn đầu tƣ bị lạm dụng nhiều. 

Theo sơ đồ 2.2, trang 55 và theo thẩm quyền quản lý chuyên môn khi thực 

hiện dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích, Bộ VH,TT&DL và Cục Di sản văn hóa chỉ 

quản lý di tích cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt. UBND tỉnh, thành phố chịu 

trách nhiệm toàn bộ các di tích thuộc địa phƣơng, vấn đề này buộc Cục Di sản văn 

hóa khi thực thi nhiệm vụ chuyên môn, cần phối hợp chặt chẽ cùng địa phƣơng để 

triển khai dự án đầu tƣ đúng quy định. Để tập trung nguồn vốn NSNN Chính phủ nên 

giao trách nhiệm đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích cho một bộ chuyên ngành là Bộ 

VH,TT&DL, giảm bớt nguồn đầu tƣ tu bổ thông qua địa phƣơng.  

Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành có liên quan nhƣ Bộ KH&ĐT, Bộ TC, Bộ 

XD, Bộ TN&MT, Ngân hàng Nhà nƣớc phối kết hợp chặt chẽ để thực hiện thẩm 
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định, phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ các dự án tu bổ, tôn tạo di tích đúng, đủ và kịp 

thời. Do hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích là một ngành đặc thù, cần phải có cơ chế 

riêng để khuyến khích. Đối với các chƣơng trình Quốc gia, ngay khi ban hành cần 

đặc biệt chú trọng tới việc hƣớng mục tiêu nguồn ngân sách ƣu tiên cho địa phƣơng 

có di tích nằm trong vùng chậm phát triển, đồng thời các địa phƣơng có di tích thuộc 

vùng kinh tế phát triển phải có cơ chế khuyến khích cho các đối tƣợng đƣợc hƣởng 

lợi có phần đóng góp dƣới các hình thức, đặc biệt với các nhà tài trợ lớn, các phật tử 

cúng dƣờng bằng mọi hình thức. Cơ quan quản lý cần có biện pháp thích hợp để đơn 

vị tƣ vấn phối kết hợp với các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử, với các sƣ trụ trì 

thực hiện khảo sát đảm bảo độ tin cậy cao.  

3.2.2.2. Giải pháp phối hợp giữa cơ quan nhà nước cấp Bộ, ngành với Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam 

Một là, cần tăng cƣờng sự phối hợp giữa Hội đồng Trị sự GHPGVN và Bộ 

VH,TT&DL trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích là các cơ sở Phật 

giáo và các hoạt động văn hóa tín ngƣỡng Phật giáo diễn ra tại di tích hiệu quả hơn. 

Hai là, Gắn trách nhiệm quản lý những vấn đề chuyên môn trong quản lý hoạt 

động tu bổ, tôn tạo các di tích kiến trúc chùa Việt cho từng vị tăng, ni trụ trì ở chùa, 

đồng thời còn là trách nhiệm của GHPGVN theo cấp quản lý.   

Vấn đề về vai trò quản lý của nhà chùa đối với từng hạng mục công trình 

thuộc cở sở Phật giáo, là di tích Quốc gia hay di tích Quốc gia đặc biệt hiện nay cần 

tăng cƣờng hơn. Đòi hỏi trách nhiệm hƣớng dẫn chỉ đạo của GHPGVN với từng vị 

trụ trì sát thực hơn, cụ thể hơn, quyền và nghĩa vụ trong giáo pháp cao hơn. 

Ba là, Các cơ quan đơn vị nhƣ Cục di sản văn hóa, Viện Bảo tồn di tích và 

Thanh tra Bộ VH,TT&DL… Nên tham mƣu Bộ phối hợp với Bộ Nội Vụ, GHPG Việt 

Nam ban hành thông tƣ liên bộ quy định nội dung, điều khoản rõ ràng về trách nhiệm, 

quyền hạn của vị sƣ trụ trì đối với toàn bộ di tích kiến trúc chùa, với từng hạng mục 

có giá trị gốc trong di tích chùa và các giá trị phi vật thể trong di tích chùa, cấu thành 

nên giá trị của di tích. 

Bốn là, Đề xuất với GHPG Việt Nam thí điểm thành lập bộ phận, hay đơn vị 

chuyên môn chuyên trách trực thuộc Trung ƣơng giáo hội Phật giáo Việt Nam, có nhiệm 

vụ nghiên cứu cố vấn, đảm trách việc thƣờng xuyên chăm sóc, tu bổ cấp thiết, tu bổ, tôn 

tạo các cơ sở Phật giáo trên cả nƣớc theo đúng nguyên tắc chuyên môn, phù hợp với 

Luật Di sản văn hóa và các điều ƣớc quốc tế. 
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3.2.2.3. Giải pháp phối hợp giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, đơn vị 

chuyên môn tu bổ, tôn tạo di tích 

Về phía các cá nhân, đơn vị làm chuyên môn tu bổ, giải pháp trƣớc tiên là việc 

tăng cƣờng trang bị kiến thức về đối tƣợng di tích đƣợc trùng tu (chùa Việt). Tham 

gia các lớp học nâng cao năng lực và khả năng chuyên môn từ tƣ vấn lập dự án, thiết 

kế, thẩm tra, đấu thầu, thi công, giám sát thi công đến thanh quyết toán. Trong ngắn 

hạn cần tổ chức các lớp bồi dƣỡng chuyên đề trang bị nội dung chuyên môn và tham 

khảo ý kiến chuyên gia trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích đầy đủ và đảm bảo chất 

lƣợng. Về phía nhà nƣớc, các cơ quan chuyên trách thực thi công tác quản lý cần chú 

ý tới nhu cầu chính đáng của các cá nhân đơn vị làm chuyên môn tu bổ di tích, tạo 

mọi điều kiện và cơ hội để các đơn vị thực hiện tốt chuyên môn. Cần giảm tối đa 

những thủ tục rƣờm rà, thiếu mục đích trong các bƣớc thực hiện hoạt động bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích, nhất là các bƣớc đầu tƣ tu bổ di tích bằng nguồn xã hội hóa. 

Rà soát lại quy trình thủ tục, không quá chặt chẽ, xong cũng không quá lỏng lẻo 

nhằm đạt hiệu quả cao trong quản lý. Tránh tối đa việc thấy hiện tƣợng bất cập thì 

ban hành những quy định về thủ tục quá chặt chẽ, dễ dẫn tới tình trạng các nhà 

chuyên môn tìm cách “lách luật” hoặc tìm mọi cách để không bị điều chỉnh từ cơ 

quan quản lý nhà nƣớc. Cụ thể nhƣ, hiện tƣợng đứng tên, mƣợn chứng chỉ hành nghề 

ở tỉnh này, sang tỉnh khác để thực hiện yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, thực tế vẫn 

tồn tại…Hàng ngày, ngƣời dân và các doanh nghiêp̣ làm chuyên môn phải tuân theo 

rất nhiều quy định về thủ tuc̣ hành chính .  

Những thủ tục hành chính , đang là rào cản , gây tốn kém , ảnh hƣởng đến năng 

lƣc̣ caṇh tranh kinh tế của các  doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động ngành 

đặc thù cần nguồn nhân lực chất lƣợng cao nhƣ ngành“Tu bổ di tích”. Để thị trƣờng 

tự điều chỉnh theo quy luật cung - cầu ngay trong chính nhu cầu lao động, đòi hỏi 

chất lƣợng cao này. Nhà nƣớc cần tập trung rà soát, kiểm tra, đánh giá các thủ tục 

hành chính đã ban hành, nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung, hay loại bỏ thủ tục bất hợp 

lý. Tập trung trọng tâm vào các nhóm thủ tục chính, nhằm đạt đƣợc mục tiêu cải cách 

theo hƣớng thuận lợi, hiệu quả, tránh gây những rào cản nhũng nhiễu, phiền hà không 

đáng có, trong đó cần rà soát lại tất cả các nhóm thủ tục từ khi hình thành dự án đến 

khi kết thúc nhƣ: 1/Nhóm các thủ tục liên quan tới chủ trƣơng đầu tƣ tu bổ di tích; 

2/Nhóm các thủ tục liên quan tới công tác chuẩn bị đầu tƣ tu bổ di tích; 3/Nhóm các 

thủ tục liên quan tới quá trình thực hiện đầu tƣ; 4/Nhóm các thủ tục liên quan tới 
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công tác thanh, quyết toán dự án đầu tƣ; 5/Nhóm các thủ tục liên quan tới hoạt động 

quản lý, khai thác sử dụng; 6/Nhóm thủ tục thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 

3.2.2.4. Giải pháp phối hợp giữa cơ quan Nhà nước với nhà sư trụ trì tại di 

tích chùa Việt  

Hiện nay các sƣ trụ trì cùng phật tử thực hiện bảo quản, duy tu đảm bảo bền 

vững cho di tích chùa mình trụ trì là cần thiết, tuy nhiên có chùa sƣ trụ trì cùng phật 

tử thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích chùa theo hƣớng chủ quan, nhƣ trƣờng hợp chùa 

Trăm gian, Hà Nội; chùa Bổ Đà, Bắc Ninh. Do vậy, để tránh tối đa hiện tƣợng phi 

nguyên tắc, đòi hỏi với các nhà sƣ trụ trì, cần nhận thức việc tu bổ, tu bổ di tích kiến 

trúc chùa Phật giáo mà mình đang trụ trì, là gìn giữ tài sản của cộng đồng, của nhân 

dân, của cha ông ta từ xƣa để lại. Những tài sản vô giá là di sản Quốc gia, đƣợc nhà 

nƣớc bảo hộ, ban hành Luật, các văn bản dƣới luật để quản lý điều tiết mọi hoạt động 

có liên quan, cần phải khuyến khích động viên bằng nhiều hình thức để các sƣ trụ trì 

tuân thủ theo luật pháp nghiêm ngặt. Để khắc phục tình trạng thiếu hiểu biết, nâng 

cao nhận thức giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học và nghệ thuật của những vị trụ trì, hay 

của các cá nhân trong cộng đồng địa phƣơng, nơi có di tích Phật giáo, là nhiệm vụ 

của các nhà quản lý trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ.  

Nội dung phối hợp để thực hiện tốt hơn gồm: 1/Nhà chùa cần ký cam kết bảo 

đảm thực hiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa; Luật Tín ngƣỡng Tôn giáo; 

2/Nhà chùa chỉ thực hiện tu bổ, tôn tạo khi đƣợc cho phép; 3/Thực hiện tu bổ, tôn tạo 

di tích theo đúng các nguyên tắc quản lý hoạt động tu bổ di tích. 

3.2.3. Nhóm giải pháp về văn bản hướng dẫn hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích  

3.2.3.1. Giải pháp trong ban hành luật và hướng dẫn thi hành luật 

Thực hiện ban hành văn bản luật và hƣớng dẫn thi hành luật phải cập nhật, tránh 

chồng chéo khi có nội dung lại đƣợc điều chỉnh bởi nhiều luật, muốn làm tốt vấn đề này, 

đòi hỏi các cơ quan quản lý khi soạn thảo ban hành cần đảm bảo một số nội dung sau: 

1/Nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ở cấp Bộ, ngành (Bộ 

VH,TT&DL, Cục Di sản văn hóa) hiện nay phải nhất quán trong việc ban hành văn bản, 

hay đề xuất trình lên cấp Chính phủ ban hành. Cần tránh chồng chéo, bảo đảm tính hợp 

hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam. Đặc biệt khi ban hành cần chú ý tới tính thống nhất giữa các luật 

liên quan nhƣ giữa Luật Di sản văn hóa với Luật Xây dựng…; 2/Thẩm quyền ban hành 
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văn bản, các Bộ ngành, địa phƣơng khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

tới hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, cần chú ý đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự và thủ 

tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cục, vụ, 

viện... có liên quan tham mƣu nhƣ Cục Di sản văn hóa khi tiến hành xây dựng và trình 

cấp thẩm quyền ban hành; 3/Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy 

phạm pháp luật. Văn bản không mập mờ, ẩn nội dung điều chỉnh, sửa đổi, nhằm trục lợi, 

hay phục vụ vì mục đích khác; 4/Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ 

tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm cải cách thủ tục hành 

chính; 5/Phù hợp với quốc tế, xây dựng văn bản cần thiết bảo đảm yêu cầu về quốc 

phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ môi trƣờng, nhƣng không làm cản trở việc thực hiện các 

điều ƣớc quốc tế (của ICOMOS, UNESCO...) mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên; 6/Các chủ thể khi xây dựng văn bản phải bảo đảm công khai, dân chủ 

trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá 

trình xây dựng, ban hành văn bản. Hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, rất cần những ý kiến 

đóng góp của ngƣời dân, đặc biệt các nhà khoa học đa ngành, liên ngành; 7/Việc ban 

hành văn bản phải bảo đảm áp dụng văn bản vào thực tiễn. Phải phổ biến kiến thức, nội 

dung văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, các nhà chuyên môn, ngƣời dân địa 

phƣơng nơi có di tích hiểu biết rõ trƣớc khi đƣa văn bản thực hiện; 8/Tính kiểm soát 

đánh giá, trƣớc khi chính thức đƣa ra áp dụng, các văn bản quy phạm pháp luật cần đƣợc 

kiểm tra kiểm soát, đánh giá việc xây dựng và ban hành của các cơ quan có thẩm quyền 

thuộc chuyên môn tu bổ, tôn tạo di tích, có nhƣ vậy mới kiểm soát tập trung các ý kiến 

phản biện xã hội, một kênh thông tin phản hồi hiệu quả khi thực thi văn bản.  

3.2.3.2. Giải pháp trong ban hành văn bản dưới luật 

Hiện nay, thực tế một số cơ quan, ban, ngành đặc biệt là các bộ, ngành đƣợc 

giao nhiệm vụ ban hành văn bản hƣớng dẫn thi hành hoặc tham mƣu cho Chính phủ 

ban hành văn bản hƣớng dẫn hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan khác để ban hành 

các văn bản hƣớng dẫn còn chƣa kịp thời. Thậm chí có đơn vị đƣợc giao thực hiện tốt, 

nhƣng đơn vị phối hợp lại không kịp thời. Có trƣờng hợp để hàng năm trời không cho 

ý kiến vào văn bản xin ý kiến dự thảo. Nhƣ vậy, tình trạng chậm trễ của cá nhân, cơ 

quan có trách nhiệm trực tiếp trong việc ban hành văn bản nhƣng cũng có những 

nguyên nhân là do các cơ quan, tổ chức khác không quan tâm hoặc trì hoãn vì lý do 

liên quan đến lợi ích của ngành mình, bộ mình. Chính vì thế, có những văn bản đã ra 

đời nhƣng hàng năm sau không có văn bản hƣớng dẫn thi hành. 
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Giải pháp khắc phục. Một là; Trong việc ban hành các văn bản hƣớng dẫn, 

phải xây dựng đầy đủ, kịp thời hơn, tránh tình trạng phải chờ quá lâu mới ban hành 

các văn bản hƣớng dẫn, khi luật đã có hiệu lực thi hành. Hai là; Cần thiết xây dựng 

và ban hành các hƣớng dẫn cụ thể cho riêng hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc 

chùa, trên cơ sở đảm bảo thể chế hóa đƣờng lối của Đảng, tính khả thi cao, đặc biệt  

đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Ba là; Chú ý xây dựng thêm hệ thống quy chuẩn, 

tiêu chuẩn ngành bảo tồn di tích nói chung và chùa nói riêng, làm cơ sở thực hiện và 

quản lý chất lƣợng. Bốn là; văn bản cần nghiêm túc thực hiện đảm bảo tiến độ và 

phải có chế tài xử lý cụ thể theo mức độ sai phạm khác nhau. 

3.2.4. Nhóm giải pháp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án hoạt 

động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt 

3.2.4.1. Giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác lập, thẩm định dự án 

Việc tiến hành lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích, theo quy định tại điều 17 Thông 

tƣ 18/2012/TT-BVHTTDL, Hồ sơ thiết kế tu bổ di tích bao gồm: 1/Báo cáo khảo sát; 

2/Ảnh chụp hiện trạng; 3/Bản vẽ hiện trạng và bản vẽ phƣơng án bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích; 4/Thuyết minh; 5/Dự toán kinh phí. 

Theo tác giả phần báo cáo khảo sát, thu thập tài liệu về di tích và những vấn đề 

liên quan đến di tích, là phần việc rất quan trọng trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. 

Do vậy, nhằm nâng cao chất lƣợng dự án, trƣớc tiên CĐT cần coi trọng việc lựa chọn 

đơn vị chuyên môn chuyên về khảo sát di tích, đáp ứng điều kiện năng lực để thực hiện 

đạt hiệu quả cao trong nội dung báo cáo. Trên cơ sở hồ sơ báo cáo khảo sát, đơn vị tƣ 

vấn lập dự án triển khai thực hiện và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án. Trong quá trình 

tiến hành lập dự án CĐT phối hợp cùng đơn vị tƣ vấn, các bên liên quan (tổ chức 

cộng đồng, sƣ trụ trì, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ...) tiến hành công khai lấy ý kiến 

các tổ chức cá nhân về dự án tu bổ, tôn tạo di tích. Tập hợp ý kiến, xem xét điều 

chỉnh thêm các thông tin liên quan, để khâu lập dự án đảm bảo chất lƣợng hơn. 

Về quá trình lập dự án, CĐT cần bám sát kết hợp cùng đơn vị tƣ vấn cập nhật 

các thông tin kỹ thuật có liên quan tới dự án, cần phải bổ sung ngay khi cần, cụ thể 

nhƣ: Thông tin Quy hoạch hoặc Chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phƣơng án 

tu bổ; Thông tin về đấu nối hệ thống cấp điện, nƣớc sạch và thoát nƣớc; Thông tin về 

PCCC; và thông tin khác theo yêu cầu của địa phƣơng nơi có di tích. Trong thực tiễn 

cũng có những phát sinh không mong muốn làm chậm đi tiến độ chung của dự án, 

nhƣ việc thỏa thuận về PCCC, về cấp điện, nƣớc, thoát nƣớc... 



 131 

Với việc thẩm định dự án. là trách nhiệm chuyên môn của cơ quan quản lý nhà 

nƣớc, do vậy phải quán triệt quan điểm, luôn coi trọng trách nhiệm phục vụ ngƣời 

dân và doanh nghiệp, không làm khó thái quá, không lợi dụng sự thiếu hiểu biết của 

ngƣời dân và doanh nghiệp để trục lợi, kéo dài thời gian thẩm định theo yêu cầu của 

luật. Với việc phê duyệt, các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cũng nhƣ cơ quan 

thẩm quyền thẩm định, phải bố trí sắp xếp đơn vị chuyên môn, với đội ngũ cán bộ 

công chức đầy đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn tham mƣu giỏi, chủ 

động tham mƣu để phê duyệt và theo dõi quá trình thực hiện dự án tu bổ, ngay sau 

khi ban hành quyết định phê duyệt dự án. Bộ VH,TT&DL cần đề xuất giải pháp cụ 

thể cho hoạt động quản lý các dự án tu bổ, tôn tạo di tích theo mô hình riêng, hạn chế 

việc tham chiếu chuyên ngành khác áp dụng vào tu bổ, sẽ rất khó vận dụng các 

nguyên tắc chuyên môn chuyên ngành đặc thù tu bổ, tôn tạo di tích. Sau đây là một số 

giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng cho công tác thẩm định, phê duyệt các dự án đầu 

tƣ tu bổ tôn tạo di tích kiến trúc: 

Một là, Cần nâng cao hiệu quả và gắn trách nhiệm cho từng đối tƣợng, quy 

định chế tài xử lý bằng nhiều hình thức để chấn chỉnh dần hoạt động này bắt kịp xu 

thế và nghiêm túc hơn. Nâng cao năng lực chuyên môn thẩm tra, thẩm định sẽ giúp 

cho các dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích kiến trúc Phật giáo thực hiện tốt hơn 

và đạt hiệu quả cao hơn trong thực tiễn;    

Hai là, Kiểm tra, thẩm định chặt chẽ đơn vị tƣ vấn lập dự án, thiết kế kỹ thuật 

thi công về năng lực chuyên môn, kể cả với các đơn vị đã đáp ứng đủ các yêu cầu về 

chứng chỉ giấy phép nghề và có bề dày kinh nghiệm. Việc làm này tránh tối đa đƣợc 

hiện tƣợng các cá nhân đơn vị có uy tín chỉ đứng ra nhận xong nội dung công việc, 

rồi giao cho đơn vị thứ cấp kém năng lực thực hiện;  

Ba là, Chỉ tham chiếu kết quả đơn vị thẩm tra hồ sơ dự án, thiết kế kỹ thuật thi 

công, khi thấy cần thiết trong quá trình thẩm định. Do đôi khi các nhà thầu có liên hệ 

móc nối với nhau để báo cáo kết quả thẩm tra cho xong việc, dẫn tới kết quả thẩm tra 

không chuẩn, không có giá trị tham khảo cho cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; 

3.2.4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng trong phê duyệt tu bổ, tôn tạo di tích 

Các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong nhiệm vụ của mình có trách nhiệm xem 

xét hồ sơ, trình cấp lãnh đạo phê duyệt, tránh tình trạng kéo dài thời gian phê duyệt, 

nếu không có lý do chính đáng.  

Công tác phê duyệt hồ sơ trong quản lý hoạt động đầu tƣ các dự án tu bổ, tôn 

tạo di tích kiến trúc Phật giáo hiện nay ở nƣớc ta trong quá trình thực hiện công tác 
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chuẩn bị đầu tƣ, đến bƣớc hồ sơ thi công, thậm chí mang ra đấu thầu vẫn còn hiện 

tƣợng sai sót. Khi áp dụng vào thực tế thi công, rất nhiều dự án phải điều chỉnh, sửa 

đổi, dẫn tới tốn kém và kéo dài thời gian, ảnh hƣởng tới tiến độ chung của dự án. Sau 

đây là một số giải pháp khắc phục.   

Một là, Cần chủ động sắp xếp bố trí các đơn vị cá nhân có năng lực, với đầy 

đủ tiêu chí để thụ lý, xử lý các hồ sơ trình xin phê duyệt. Soạn thảo quyết định phê 

duyệt đúng, chính xác, tránh tối đa sai sót trong nội dung quyết định phê duyệt, đặc 

biệt là phần chi tiết kỹ thuật và tài chính đầu tƣ. Kiện toàn sắp xếp, tinh gọn bộ máy, 

đồng thời xây dựng vị trí việc làm để có tiêu chí, tiêu chuẩn của các cán bộ, công 

chức thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích.  

Hai là, Chú trọng tới khâu thẩm tra, thẩm định chuyên môn trong hoạt động tu 

bổ, tôn tạo di tích, xem xét ngay khi duyệt các báo cáo thẩm tra, thẩm định, tránh 

bệnh quan liêu, hình thức trƣớc khi phê duyệt.  

Ba là, Giải pháp lâu dài, cần đào tạo và đào tạo lại cán bộ, công chức trực tiếp 

thụ lý thẩm định hồ sơ, nghiên cứu xem xét các nội dung hồ sơ khi trình phê duyệt. 

Có thể coi giải pháp nâng cao chất lƣợng chuyên môn cho cán bộ, công chức trực 

tiếp, có đầy đủ năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nghiệp vụ chuyên môn 

thực hiện xử lý hồ sơ, là khâu then chốt trình nhất trong quá trình quản lý hoạt động.    

 3.2.4.3. Giải pháp nâng cao chất lượng trong quản lý dự án tu bổ di tích 

Rà soát, xem xét triển khai thành lập ban quản lý các dự án chuyên ngành để 

thực hiện quản lý đầu tƣ tập trung theo tinh thần Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Hợp 

nhất, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên 

chế; thực hiện cơ chế khoán kinh phí theo nhiệm vụ đƣợc giao và sản phẩm đầu ra 

theo từng nội dung chuyên môn, chuyên ngành. 

3.2.5. Nhóm giải pháp giám sát quá trình thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích 

3.2.5.1. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đấu thầu và lựa chọn nhà 

thầu thực hiện dự án 

Với hoạt động đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, trƣớc tiên Bộ VH,TT&DL cần 

hƣớng dẫn chi tiết những quy định trong đấu thầu các dự án tu bổ, tôn tạo di tích theo 

tính chất đặc thù chuyên ngành. Khi thực hiện việc lựa chọn nhà thầu bằng hình thức 

chỉ định thầu rút gọn với những gói thầu tƣ vấn nhƣ: khảo sát, lập dự án, thiết kế  hay 

tƣ vấn giám sát, nên lƣu ý tới các đơn vị có truyền thống, kinh nghiệm chuyên môn 

cao, nhƣ Viện tu bổ di tích, các Công ty thuộc Bộ VH, TT&DL. Cần hạn chế lạm dụng 
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hình thức chỉ định thầu, để lựa chọn đơn vị mang tính độc quyền thiếu sự cạnh tranh, 

làm mất đi cơ hội tham gia của các đơn vị có năng lực thật sự. Tuy nhiên, phải tuân thủ 

theo cùng một hành lang luật đấu thầu thống nhất, do hoạt động đấu thầu ngành nào 

cũng có tính đặc thù buộc nhà thầu phải thích ứng. Cần quyết tâm xử lý nghiêm những 

tổ chức, cá nhân sai phạm trong đấu thầu, cấm tham gia đấu thầu nếu có sai phạm ở 

mức độ từ cảnh cáo trở lên. Tăng cƣờng đấu thầu qua mạng, tạo điều kiện cho công 

nghệ thông tin phát triển và quan trọng là có thể công khai một phần, ngay trong các 

bƣớc chuẩn bị hồ sơ tham dự thầu. Với hoạt động thi công, Bộ VH,TT&DL, Cục Di 

sản văn hóa, Sở VH,TT&DL các tỉnh/thành phố cũng nhƣ các cơ quan chuyên môn 

thuộc ngành văn hóa và cơ quan có thẩm quyền sớm thống nhất ban hành bộ tiêu chuẩn 

trong hoạt động thi công tu bổ, tôn tạo các di tích kiến trúc nói chung để các cá nhân, 

đơn vị tham gia hoạt động thi công căn cứ vào thực hiện thống nhất chung.  

3.2.5.2. Nâng cao chất lượng hoạt động thi công tu bổ, tôn tạo di tích 

Trƣớc khi triển khai dự án thông thƣờng các chủ đầu tƣ phải lập quy trình theo 

tiêu chuẩn cho cả quá trình thực hiện dự án đầu tƣ [Phụ lục 13.6, tr.233], bố trí nhân sự 

theo dõi, bám sát các nội dung theo từng bƣớc trong quy trình, không để thiếu bƣớc, 

hay không theo trật tự theo quy định sau khi dự án kết thúc không thể khắc phục đƣợc. 

Nên lựa chọn việc thành lập bộ phận chuyên môn chuyên trách giúp việc quản lý đầu 

tƣ các dự án tu bổ, tôn tạo di tích, có nhƣ vậy thì đội ngũ nhân sự mới đảm bảo tiêu 

chuẩn, tiêu chí chuyên môn chuyên ngành. Trong thi công phải đảm bảo 6 nguyên tắc 

chuyên môn: Một là, Chỉ tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt trong trƣờng hợp cần 

thiết và phải lập thành dự án đầu tƣ. Dự án và thiết kế tu bổ, tôn tạo di tích hoặc báo 

cáo tu sửa cấp thiết di tích phải đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt trƣớc 

khi thực hiện đầu tƣ tu bổ; Hai là, Cần bảo đảm tính nguyên gốc, tính chân xác, tính 

toàn vẹn và sự bền vững của di tích; Ba là, Ƣu tiên cho các hoạt động bảo quản, gia cố 

di tích trƣớc khi áp dụng những biện pháp kỹ thuật tu bổ, tôn tạo và phục hồi khác; Bốn 

là, Khi cần thay thế kỹ thuật hay chất liệu cũ bằng kỹ thuật hay chất liệu mới phải đƣợc 

thí nghiệm trƣớc để bảo đảm kết quả chính xác khi áp dụng vào tu bổ, tôn tạo di tích; 

Năm là, Chỉ thay thế một bộ phận cũ bằng một bộ phận mới của di tích khi có đủ 

những chứng cứ khoa học chuẩn xác và phải có sự phân biệt rõ ràng giữa bộ phận mới 

thay thế với những bộ phận gốc; Sáu là, Luôn bảo đảm an toàn cho công trình và cho 

khách tham quan trong suốt quá trình thi công tu bổ, tôn tạo di tích.  
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Đối với các chủ đầu tƣ, việc thực hiện nghiệm thu bàn giao đƣa công trình vào 

hoạt động, tiến hành thanh quyết toán dự án là những bƣớc cuối trong quá trình đầu tƣ, 

nên giải pháp hoàn thành tốt giai đoạn này: 1/ Cần rà soát lại toàn bộ hồ sơ từ đầu vào 

của dự án, nhƣ hồ sơ khảo sát, hồ sơ tƣ vấn thiết kế, hồ sơ thẩm tra, hồ sơ tƣ vấn giám 

sát… Kèm theo bảng theo dõi quá trình thực hiện dự án đầu tƣ; 2/ Kiểm tra toàn bộ 

công trình trƣớc khi nghiệm thu theo quy định. Với di tích quốc gia đặc biệt (Thủ 

tƣớng Chính phủ quyết định hàng năm) do Bộ VH,TT&DL kiểm tra; di tích quốc gia, 

di tích cấp tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố quyết định) do Sở VH,TT&DL kiểm 

tra. Chủ đầu tƣ chủ động lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đầu tƣ, theo quy định 

về quản lý chất lƣợng công trình di tích sau dự án tu bổ, tôn tạo, theo từng nội dung 

cụ thể có liên quan đến quy mô đã thực hiện tu bổ, thay thế các cấu kiện trong di tích, 

kèm theo kết quả kiểm tra vật liệu đƣa vào di tích. Đặc điểm công trình tu bổ, tôn tạo 

di tích trong quá trình đầu tƣ, mọi vật liệu trƣớc khi đƣa vào thi công đều đã đƣợc 

kiểm tra, nghiệm thu rồi mới gia công, tạo tác các cấu kiện, nên khi nghiệm thu 

không phải kiểm tra lại chất lƣợng vật liệu. Đồng thời, thực hiện việc quản lý chất 

lƣợng theo quy định của luật Xây dựng. Ngoài ra, chủ động lập chi phí phục vụ bảo 

trì công trình sau khi tu bổ, tôn tạo di tích. 

3.2.5.3. Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát hoạt động tu bổ, tôn tạo di 

tích kiến trúc 

Bộ VH,TT&DL, UBND tỉnh, thành phố nên đề xuất xây dựng và ban hành 

sớm tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp riêng, định mức nhân công, trả lƣơng cho các 

chuyên gia giám sát hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích theo hƣớng tăng cao, do đây là 

chuyên ngành đòi hỏi cá nhân, đơn vị làm tƣ vấn giám sát phải có chuyên môn da 

ngành và hiểu biết sâu, đặc biệt về kiến trúc truyền thống Phật giáo. Khi cá nhân, đơn 

vị tƣ vấn giám sát có định mức thù lao phù hợp với công sức, mới tập trung vào nội 

dung chuyên môn sâu trong quá trình giám sát đơn vị thi công, suốt thời gian từ khởi 

công đến hoàn thành dự án.  

Tổ chức, cá nhân tƣ vấn giám sát phải đƣợc đơn vị chuyên môn của cơ quan chủ 

quản đầu tƣ, thẩm định về hồ sơ nhân sự và kế hoạch triển khai trƣớc khi ký hợp đồng 

với chủ đầu tƣ. Cần sớm đƣa thành các quy định trong nội dung văn bản quy phạm 

pháp luật về định mức riêng cho giám sát hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích nói chung, 

mới khuyến khích đƣợc các nhà chuyên môn giỏi tham gia. Bộ VH,TT&DL, UBND 

tỉnh, thành phố cần quy định việc thành lập “hội đồng thẩm định kết quả” thi công 
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trƣớc khi “hội đồng nghiệm thu bàn giao” làm việc, thành phần hội đồng hội đồng 

thẩm định kết quả nên có đại diện cơ quan đã thẩm định, cơ quan phê duyệt, các đơn 

vị liên quan trong quá trình triển khai dự án. Nhằm mục đích kiểm tra tính xác thực 

theo hồ sơ đƣợc duyệt, hồ sơ điều chỉnh và các yếu tố gốc cấu thành di tích sau khi 

thi công, nếu có sai sót, buộc các bên phải chỉnh sửa trƣớc khi nghiệm thu. Phải có 

tiêu chí cụ thể khi thẩm định kết quả, và phải công khai cho các nhà thầu khắc phục, 

trƣớc khi bàn giao, thanh quyết toán.  

3.2.6. Nhóm giải pháp quy hoạch, kế hoạch và tăng cường nguồn lực tài 

chính đầu tư cho hoạt động tu bổ, tôn tạo các di tích chùa  

3.2.6.1. Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch trong tu bổ, tôn tạo các di tích chùa  

Để đảm bảo cho các di tích kiến trúc chùa Việt có điều kiện đƣợc tiếp nhận 

các nguồn vốn đầu tƣ tu bổ, tôn tạo, đặc biệt là nguồn vốn xã hội hóa trong dân hiện 

nay, việc xây dựng phê duyệt quy hoạch, kế hoạch là cơ sở để các nhà đầu tƣ tin 

tƣởng, các cơ quan tổ chức kêu gọi vốn đầu tƣ có căn cứ để gọi vốn. Nội dung quy 

hoạch sẽ bao gồm: 1/Định hƣớng qui hoạch không gian cho các di tích cụ thể; 2/Qui 

hoạch hạ tầng kỹ thuật gắn với từng ngôi chùa cụ thể; 3/Qui định rõ chức năng nhiệm 

vụ mà các tổ chức bộ máy quản lý gián tiếp và các bên liên quan trong đó đặc biệt 

quan tâm tới tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam; 4/Danh mục các di tích kiến trúc 

chùa đƣợc qui hoạch cụ thể, trong danh mục có thể khu biệt thực hiện cho các ngôi 

chùa đã đƣợc xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt, mở rộng hơn nữa trong điều kiện 

có thể tới các ngôi chùa đƣợc xếp hạng di tích cấp quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế 

hiện nay nhiều tỉnh, thành phố đã xây dựng quy hoạch cho các di tích trên địa bàn gắn 

với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội hoặc với phát triển du lịch bền vững tầm nhìn 

đến năm 2030. Trong điều kiện cụ thể việc xây dựng quy hoạch bảo quản, tu bổ, tôn 

tạo kiến trúc chùa Việt phải tiến hành trong khung thời gian từ năm 2020 tới năm 

2025, tầm nhìn tới năm 2030 hoặc dài hơn nữa. Bên cạnh việc xây dựng quy hoạch và 

kế hoạch cụ thể cho từng di tích, không gian qui hoạch bảo vệ đã đƣợc xác định rõ 

trong hồ sơ khoa học xếp hạng cho di tích nhƣng trên thực tế nhiều ngôi chùa cổ có 

giá trị đƣợc xếp hạng từ những năm 60, 70 của thế kỷ 20. Vì vậy, trong các hồ sơ việc 

qui hoạch tổng thể chƣa đặt trong nền cảnh xã hội phát triển công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, phát triển và chỉnh trang đô thị nhƣ hiện nay, cần quy hoạch lại.  

Để cụ thể hóa việc bảo tồn hệ thống các di tích chùa Việt, cần căn cứ vào thực 

trạng và tình trạng kỹ thuật của từng ngôi chùa đƣợc phân loại theo nhóm. Trong đó 
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có thể phân thành các nhóm: 1/Nhóm các công trình đã và đang xuống cấp trầm trọng 

cần có kế hoạch ƣu tiên số một; 2/Nhóm các công trình đã có hiện tƣợng xuống cấp; 

3/Nhóm các công trình còn tốt. Kế hoạch đầu tƣ nguồn lực tài chính, kế hoạch lập các 

dự án tu bổ, tôn tạo di tích và kế tiếp là kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng di tích 

kiến trúc chùa Việt. Trƣờng hợp Quyết định số 1587/QĐ-TTg, của Thủ tƣớng về việc 

“Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích 

quốc gia đặc biệt chùa Keo, huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình” đã đƣợc Thủ tƣớng phê 

duyệt ngày 13 tháng 10 năm 2017 [Phụ lục 11, tr.200], sẽ là cơ sở để đầu tƣ, kêu gọi 

đầu tƣ. Nhằm mục tiêu bảo quản, tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị di tích kiến trúc chùa 

Việt đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân, góp phần thiết thực 

cho tiến trình bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo ở Việt Nam. 

Để thực hiện giải pháp xây dựng quy hoạch, kế hoạch trƣớc mắt cần: 1/Rà 

soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quy hoạch, kế hoạch cụ thể, tránh 

chồng chéo các kế hoạch, quy hoạch gây lãng phí, không đạt hiệu quả mục tiêu quản 

lý Nhà nƣớc về tu bổ, tôn tạo di tích; 2/ Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế 

cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quy hoạch tổng 

thể, quy hoạch vùng, quy hoạch chiến lƣợc và kế hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích chùa; 3/Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ƣơng và 

địa phƣơng, giữa cấp trên và cấp dƣới, gắn quyền hạn với trách nhiệm; đồng thời, xây 

dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ đối với hoạt động bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích chùa; 4/Đảm bảo tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc tham gia lập quy 

hoạch di tích, dự án tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích có đủ điều kiện năng lực theo 

quy định của pháp luật về xây dựng và về tu bổ, tôn tạo di tích; 5/Xây dựng chƣơng 

trình, kế hoạch cụ thể, sát thực để tăng cƣờng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, 

thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy hoạch di tích trên phạm vi 

vùng và trong tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng. 

3.2.6.2. Giải pháp về nguồn lực đầu tư cho hoạt động tu bổ, tôn tạo các di tích  

Nguồn lực tài chính đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích nhƣ đã nêu trên, khi duyệt quy hoạch, kế hoạch nhƣng chƣa có nguồn vốn 

đầu tƣ. Trên thực tế nhiều ngôi chùa chỉ vì nguyên nhân thiếu kinh phí đã dẫn đến 

việc làm sai lệch không có quy hoạch, không thống nhất, rồi thay thế chất liệu gỗ 

sang cột bê tông cốt thép, trong khi đó một trong những nguyên tắc về đảm bảo tính 

nguyên gốc của di tích là vấn đề chất liệu. Sự biến đổi này đã làm giảm giá trị của di 
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tích, nhiều ngôi chùa có các mảng chạm khắc tinh xảo trên gỗ nhƣng khi chuyển chất 

liệu sang bê tông hóa sẽ không có điều kiện để thể hiện các mảng chạm khắc, chỉ đắp 

nổi bằng vôi vữa làm cho các tác phẩm trở thành cứng nhắc, vô hồn, không có giá trị, 

không thu hút đƣợc đƣợc sự quan tâm của khách du lịch trong và ngoài nƣớc. 

Nguồn tài chính cho hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích sẽ do các đơn vị quản lý 

gián tiếp lên kế hoạch, định hƣớng cụ thể có các nguồn vốn sau đây: 1/Nguồn ngân 

sách nhà nƣớc, vốn vay, bảo lãnh vay; 2/Các khoản thu từ hoạt động dịch vụ sử dụng 

và phát huy giá trị di sản văn hóa; 3/Tài trợ và đóng góp, công đức của tổ chức, cá 

nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài (Hiện nhà nƣớc chƣa có cơ chế điều chỉnh). Trên thực 

tế những năm qua cho thấy, việc huy động sử dụng các nguồn lực, bảo vệ phát huy 

giá trị di sản văn hoá chỉ hiệu quả khi có phần tham gia hỗ trợ của Nhà nƣớc. Đặc biệt 

là công tác tu bổ, tôn tạo các di tích kiến trúc là di sản văn hoá vật chất, đòi hỏi một 

nhu cầu tài chính lớn đầu tƣ quy hoạch tổng thể hạ tầng.  

Năm 2018 tổng số vốn ngân sách nhà nƣớc chi cho tu bổ cấp thiết 120 di tích 

cấp quốc gia với tổng kinh phí là 53,5 tỷ đồng, trong đó có kinh phí cấp cho tu bổ các 

ngôi chùa. Nguồn kinh phí này chỉ đáp ứng đƣợc một phần rất nhỏ để cấp cho các 

ngôi chùa đã và đang xuống cấp, trƣờng hợp nhƣ chùa Thái Lạc xã Hồng Phong tỉnh 

Hƣng Yên. Theo cán bộ văn hóa xã và sƣ trụ trì trong chùa cho biết năm 2016 - 2017 

nhà nƣớc cấp cho 70 triệu để tu bổ tòa nhà hành lang chùa. Vì số tiền quá ít nên chỉ tu 

bổ đƣợc hai gian hành lang là phải kết thúc, các kết cấu tiếp theo tiếp tục bị xuống 

cấp trầm trọng phải chờ kinh phí. 

Từ những vấn đề thực tiễn trên đây, bên cạnh tình hình nguồn ngân sách Nhà 

nƣớc đầu tƣ cho hoạt động tu bổ, tôn tạo các di tích nói chung, di tích kiến trúc chùa 

Việt nói riêng ngày một hạn hẹp, trong khi hiện tƣợng một số ngôi chùa, thiền viện 

xây mới hiện nay lại đang đƣợc đầu tƣ với tổng mức kinh phí hàng nghìn tỷ đồng 

[Phụ lục 15, tr.251-253], đầu tƣ quá lớn so với mức kinh phí nhà nƣớc cấp tu bổ, tôn 

tạo di tích. Góp phần vào sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa quốc gia ngày một phát 

triển trong bối cảnh hiện nay, tác giả luận án đề xuất giải pháp huy động nguồn vốn 

đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích cụ thể nhƣ sau.  

Một là; Giải pháp tạo lập môi trƣờng thu hút nguồn lực đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di 

tích kiến trúc chùa Việt. Nhà nƣớc cần có các giải pháp đẩy mạnh công tác “xã hội 

hoá”, đồng thời ban hành các cơ chế chính sách để kiểm soát quản lý hoạt động bảo 

quản, tu bổ, khai thác giá trị di tích chùa ở Việt Nam nói chung. Bởi di tích chùa là tài 
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sản của quốc gia, tài sản của toàn dân xét về quyền sở hữu theo luật định. Vai trò, chức 

năng chính của ngôi chùa Việt trong đời sống sinh hoạt của ngƣời dân, đó là cơ sở tôn 

giáo để thực hành tôn giáo, tín ngƣỡng của ngƣời Việt, nên rất cần đƣợc đầu tƣ để bảo 

tồn gìn giữ văn hóa Việt. Trong bối cảnh đổi mới cơ chế chính sách, đổi mới phƣơng 

thức và cơ cấu đầu tƣ, việc hạn chế tối đa nguồn chi ngân sách Nhà nƣớc cho các hoạt 

động liên quan tới ngành văn hoá, thể thao và du lịch, kéo theo những khó khăn trong 

đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích. Bởi vậy, chúng ta cần nhiều nghiên cứu, vận dụng các giải 

pháp thực tiễn là việc làm thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, việc đƣa ra mô 

hình “xã hội hoá” hiệu quả đầu tƣ trực tiếp vào hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, là phù 

hợp nhất trong bối cảnh thiếu nguồn lực đầu tƣ và là việc làm cần thiết. 

Hai là; Chuyển các cơ sở công lập, các ban quản lý di tích có liên quan đang 

hoạt động theo cơ chế sự nghiệp công, tính hành chính sang cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm. Từ đó tạo điều kiện để các đơn vị nâng cao chất lƣợng phục vụ hoạt 

động, bằng cơ chế cạnh tranh, công bằng nhằm thu hút nguồn đầu tƣ vào di tích để 

bảo tồn phát huy giá trị. Nhà nƣớc phải tăng cƣờng hoạt động thanh tra, kiểm tra, 

giám sát với các di tích trên cả nƣớc có nguồn vốn xã hội hóa trong đầu tƣ, từ tu bổ, 

tôn tạo đến quá trình khai thác, phát huy các giá trị của di tích ấy. Nhằm đảm bảo tối 

đa thực hiện nguồn vốn xã hội hóa đúng mục đích, khuyến khích tăng cƣờng cơ chế 

xã hội hoá hoạt động bảo tồn di tích, phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu hoạt động tôn giáo, 

tín ngƣỡng của cộng đồng xã hội, ngƣời dân quanh khu di tích. 

Ba là; Quản lý, định hƣớng các nguồn vốn xã hội hóa huy động từ trong nhân 

dân phát tâm công đức đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích chùa. Thực tế với chùa Việt, hiện 

nay kêu gọi đầu tƣ là linh hoạt hơn, huy động vốn nhanh, đầu tƣ vốn hiệu quả và đúng 

mục tiêu hơn. Tuy nhiên, việc huy động nguồn vốn lại dễ mắc lỗi về quy trình thủ tục 

trong đầu tƣ (đặc biệt là các sƣ trụ trì tại chùa), và ngƣời dân phát tâm công đức chƣa 

thật đúng quy trình đầu tƣ theo luật định. Khi sử dụng nguồn vốn xã hội hóa, các chủ 

đầu tƣ nên chú trọng thực hiện đúng quy định, trƣờng hợp chùa Yên Việt, Bắc Ninh, đã 

có cách làm khá chủ động, trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tƣ, đơn vị tƣ vấn 

thiết kế đã cụ thể hóa từng hạng mục của dự án bằng việc đƣa ra một bản dự toán vật tƣ 

tổng hợp theo danh mục từ cao nhất (tạm tính theo dự toán) đến thấp nhất. Trong bảng 

tổng hợp ghi rõ khối lƣợng vật tƣ cần thiết nhƣ số lƣợng cột cái, gỗ lim, kích thƣớc, từ 

đó các nhà tài trợ, nhà hảo tâm công đức theo số lƣợng các cấu kiện vật tƣ, vật liệu. 

Sau khi đủ khối lƣợng vật tƣ vật liệu, chủ đầu tƣ hoàn thành thủ tục và thực hiện tu bổ. 
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Theo ghi nhận của tác giả việc huy động vốn để tu bổ tôn tạo cho chùa Yên Việt đã đạt 

con số 2,5 tỷ đồng, chùa An Thái, Hà Nội đạt khoảng 12 tỷ đồng, đã và đang thi công 

khu nhà thờ Mẫu (tại thời điểm lấy thông tin), một tòa nhà 5 gian bằng gỗ Lim Lào (giá 

gỗ Lim Lào thị trƣờng ~60 triệu/m
3
). 

3.2.7. Giải pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt 

động thi công tu bổ, tôn tạo di tích 

Công tác chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát phải rõ ràng, cụ thể, 

không chung chung, đặc biệt nghiêm khắc với những sai phạm trong thanh tra, kiểm 

tra đối với hoạt động tu bổ, tôn tạo các di tích. Cần thƣờng xuyên thành lập các đoàn 

thanh kiểm tra liên ngành, thay phiên kiểm tra tất cả các tỉnh thành phố trong cả nƣớc 

đối với hoạt động bào tồn, tu bổ, tôn tạo các di tích kiến trúc chùa nói riêng và các 

loại hình di tích nói chung. Phối hợp giữa thanh tra Bộ VH,TT&DL cùng với thanh 

tra các tỉnh, thành phố, đặc biệt là thanh tra của Sở VH,TT&DL, kiểm tra đôn đốc cụ 

thể tới từng dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích, nếu có sai phạm cần kiên quyết xử lý, 

để trả lại cho di tích những giá trị vốn có của nó. Tăng cƣờng phối hợp với giáo hội 

Phật giáo tỉnh, thành phố, kiểm tra các cơ sở tôn giáo, chùa tự viện là di tích ngay từ 

cấp tỉnh thành phố xuống đến từng thôn, xóm nơi có chùa là di tích, để hƣớng dẫn các 

tăng, ni phật tử địa phƣơng thực hiện gìn giữ di tích, di sản văn hóa.  

Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra thực hiện đầu tƣ dự án tu bổ, tôn tạo di tích phải 

thƣờng xuyên, liên tục, tránh hình thức, thiếu đồng bộ. Hoạt động tu bổ, tôn tạo di 

tích đi đôi với kiểm tra, phát hiện để ngăn chặn các vi phạm ngay khi bắt đầu xảy ra 

còn hạn chế. Sự phối hợp giữa ngành VH,TT&DL và chính quyền địa phƣơng có di 

tích chùa Việt ở cấp huyện, cấp xã phải đƣợc lên thành kế hoạch hàng năm. Đội ngũ 

cán bộ thanh tra, kiểm tra của ngành VH,TT&DL phải đƣợc đào tạo chuyên sâu để 

nắm bắt tình hình chung. 

Công tác thanh tra là một biện pháp quan trọng trong việc ngăn ngừa, phát hiện 

và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động liên quan đến tu bổ, tôn tạo di 

tích. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cho rằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản 

lý mà thiếu sự kiểm tra, thanh tra thì sẽ dẫn đến bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí và chỉ 

có tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát thì mới chống đƣợc các tệ nạn này. Học tập, thực hành 

theo phong cách của Ngƣời, thì nhiệm vụ thanh tra ngoài việc xem xét việc làm của đối 

tƣợng thanh tra còn phải xem xét chính chủ trƣơng, chính sách có đúng không có phù 

hợp với thực tiễn hay không. Đây cũng là vấn đề phức tạp đòi hỏi ngƣời làm công tác 
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thanh tra phải thật sự có năng lực, có thể chỉ ra nguyên nhân của các sai lầm khuyết điểm 

của đối tƣợng thanh tra để giúp họ khắc phục, sửa chữa “thanh tra không phải chỉ đi xem 

địa phƣơng thực hiện chỉ thị nghị quyết thế nào. Nếu họ làm sai hay gặp khó khăn, còn 

giúp đỡ họ làm cho đúng với nghị quyết, chỉ thị của trên đƣa xuống”. Làm đƣợc nhƣ vậy 

thanh tra mới thực sự là “người bạn của dưới”. 

Hiện nay không ít ngƣời cho rằng quyền lực thanh tra ngày càng bị hạn chế; 

công tác thanh tra không đƣợc coi trọng vì thanh tra chủ yếu là “kiến nghị”, không có 

quyền xử lý mạnh mẽ nhƣ trƣớc kia. Vậy là chƣa đầy đủ và chƣa thấy hết đƣợc ý 

nghĩa quan trọng và vai trò to lớn của thanh tra trong việc đóng góp vào quá trình 

hoàn thiện cơ chế chính sách thông qua việc thực hiện quyền kiến nghị. Vấn đề ở chỗ 

quyền kiến nghị đó đƣợc thực hiện nhƣ thế nào và cơ chế nào để quyền kiến nghị đó 

đƣợc xem xét một cách nghiêm túc. Điều này cần xuất phát từ cả hai phía: 

Một là: Cơ quan thanh tra chuyên môn hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích ở các cấp từ trung ƣơng đến địa phƣơng, cần phải có những kiến nghị thật xác 

đáng (kể cả kiến nghị về sửa đổi cơ chế chính sách và kiến nghị về xử lý qua thanh 

tra), có căn cứ pháp luật và phù hợp với thực tiễn cuộc sống. 

Hai là: Xây dựng cơ chế để phát huy hiệu quả, hiệu lực các kiến nghị của 

thanh tra khi phát hiện những sai phạm liên quan đến hoạt động bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích. Trong đó cần quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nƣớc trong việc 

xem xét và xử lý một cách nghiêm túc những vấn đề mà thanh tra kiến nghị và có cơ 

chế để thực hiện vấn đề này một cách hiệu quả. 

3.2.8. Nhóm giải về nhân sự và phát huy vai trò cộng đồng trong thực hiện 

tu bổ, tôn tạo di tích 

3.2.8.1. Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ tham 

gia thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích 

Đào tạo đội ngũ cán bộ là một hoạt động có tính chiến lƣợc của quốc gia trong 

đó có thể quan tâm tới các cán bộ làm việc trong lĩnh vực quản lý văn hóa, cụ thể là 

quản lý di tích văn hóa. Để có đƣợc kế hoạch sát thực cho việc đào tạo trƣớc hết các 

đơn vị quản lý cần lập một danh sách đội ngũ cán bộ với các thông tin thiết thực nhƣ: 

1/Họ và tên; 2/Tuổi; 3/Giới tính; 4/Trình độ học vấn; 5/Chuyên ngành đƣợc đào tạo; 

6/Công việc đảm nhận. Những thông tin cơ bản này sẽ giúp cho các tổ chức bộ máy 

xác định cấp đào tạo, thời gian đào tạo, chuyên ngành cần đƣợc đào tạo. Tổ chức bộ 

máy quản lý sẽ có kế hoạch cụ thể cho việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ để đạt 

đƣợc chất lƣợng cao trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích.  
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Tiếp đến đội ngũ cán bộ cần quan tâm đó là các cán bộ, các kiến trúc sƣ, kỹ sƣ 

thực hiện trực tiếp trong qui trình bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích. Về lĩnh vực này nhà 

nƣớc đã ban hành văn bản cụ thể trong đó có Nghị định 166/2018/NĐ-CP; Nghị định 

số 61/2016/NĐ-CP; Thông tƣ 18/2012/TT-BVHTTDL; Đặc biệt trong Thông tƣ 

04/2017/TT-BVHTTDL, quy định cụ thể nội dung chƣơng trình bồi dƣỡng kiến thức 

về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh.  

Ngoài hai nhóm cán bộ cần đào tạo nhƣ đã nêu ra trên đây cần có sự quan tâm 

đến đội ngũ cán bộ làm việc ở các tổ chức đƣợc xác định là các bên liên quan, trong 

đó có các bộ ngành nhƣ: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng,…Tuy nhiên, ở lĩnh vực này nên và cần xây dựng chế độ đào ngắn hạn, các 

lớp tập huấn cụ thể để việc phối hợp giữa các bộ ngành sẽ có hiệu quả cao hơn… 

Để đảm bảo chất lƣợng trong việc quản lý các hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

cần phải có những quy định cụ thể về tuyển dụng, về vị trí việc làm, kiểm soát việc 

hoạt động nghề nghiệp liên quan tới hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Trên thực tế đã 

có nhiều trƣờng hợp xảy ra nhƣ làm mới di tích, tùy ý xây dựng các đơn nguyên kiến 

trúc không phù hợp với tổng thể của kiến trúc cũ, làm phá vỡ bố cục kiến trúc nhƣ 

trƣờng hợp chùa Thiên Trù, khu danh thắng Hƣơng Sơn (chùa Hƣơng, Hà Nội) xây 

dựng “Hƣơng nghiêm pháp đƣờng” [Phụ lục 11, tr.200], vì vậy trong lĩnh vực quản lý 

và thực thi hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích cần phải có quy định chặt chẽ về trình độ 

chuyên môn của đội ngũ làm việc hết sức cụ thể để tránh tình trạng thiếu hiểu biết có 

thể dẫn đến làm hƣ hại di tích. 

Nhìn chung giải pháp đào tạo đội ngũ cán bộ là giải pháp thực hiện trong một 

thời gian dài, có sự tiếp nối từ thế hệ này đến thế hệ khác, nhƣ vậy mới đáp ứng đƣợc 

mục tiêu đặt ra cho tiến trình bảo tồn di tích kiến trúc Phật giáo ở thời điểm hiện tại 

và tƣơng lai. Trên cơ sở đảm bảo tính toàn diện, tổng thể nhƣng có trọng tâm, trọng 

điểm, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ công chức trong quản lý hoạt động bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích trong thời gian tới tác giả đề xuất cần thực hiện: 

Thứ nhất; Tiếp tục hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm, về tuyển dụng và 

tiêu chuẩn công chức; hoàn thiện các quy định về tổ chức thi nâng ngạch công chức 

theo nguyên tắc cạnh tranh chuyên môn trong ngành tu bổ; 

Thứ hai; Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch 

trong các cơ quan, thuộc Bộ VH,TT&DL và Sở VH,TT&DL hoạt động trong ngành 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; 
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Thứ ba; Đƣa chế độ báo cáo thống kê công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công 

chức chuyên môn tu bổ, tôn tạo di tích vào nề nếp, để kiểm soát hoạt động nghề 

nghiệp liên quan tới việc gìn giữ bảo tồn các di tích, di sản văn hóa;  

Thứ tư; Đổi mới phƣơng thức chọn lãnh đạo cấp cục vụ, cấp sở, cấp phòng và 

quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý theo hƣớng đổi mới tuyển chọn lãnh 

đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo hƣớng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách 

nhiệm của ngƣời đứng đầu, đổi mới phƣơng thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm; 

hoàn thiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp 

cục, vụ, cấp sở, cấp phòng liên quan tới quan lý đầu tƣ dự án tu bổ di tích ở bộ, ngành 

VH, TT&DL và ở địa phƣơng;  

Thứ năm; Quy định chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng 

và đãi ngộ ngƣời có tài năng trong hoạt động quản lý tu bổ, tôn tạo di tích, gồm: quy 

định chế độ tiến cử, giới thiệu những ngƣời có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào 

các vị trí lãnh đạo trong hoạt động công vụ; ban hành các chính sách thu hút, phát 

hiện, bồi dƣỡng, trọng dụng và đãi ngộ ngƣời có tài năng trong hoạt động thực thi 

công vụ ngành bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; 

Thứ sáu; Xây dựng chế độ kiểm tra bắt buộc đối với công chức lãnh đạo, quản 

lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ ngành tu bổ, tôn tạo di tích;  

Thứ bảy, Đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách với đội ngũ cán bộ, 

công chức ở địa phƣơng hoạt động ngành bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

3.2.8.2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong hoạt động tu bổ, 

tôn tạo di tích 

Trách nhiệm của cộng đồng trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích phải ngay từ 

nhận thức, cần tăng cƣờng đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức 

của cộng đồng trong công tác quản lý di tích chùa Việt, đặc biệt những chùa đã đƣợc 

xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đối với công tác phát huy giá trị các di tích chùa 

Việt, 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 tích chùa Việt này. Lợi ích đem lại từ quá trình khai 

thác, phát huy giá trị khu di tích chùa Việt chính là động lực lâu dài và bền vững nhất 

tác động trở lại hài hòa nhất quá trình bảo tồn khu di tích chùa Việt. Trên cơ sở cộng 

đồng tham gia vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di tích, hình ảnh địa phƣơng 

đƣợc quảng bá rộng rãi, do vậy lợi ích ngƣời dân luôn phải đƣợc đặt lên hàng đầu, 

đây chính là yếu tố then chốt gắn kết cộng đồng di tích chùa Việt. 
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Con ngƣời là yếu tố trung tâm là mục tiêu và là động lực của sự phát triển kinh tế 

- xã hội. Do vậy, trong thời gian tới đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích chùa Việt là nhu cầu cần thiết. Qua thực trạng đội ngũ cán bộ quản 

lý đã trình bày ở chƣơng 2, cho thấy việc thực hiện cải cách bộ máy nhân sự trong giai 

đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Song việc đào tạo bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ 

để các vị trí nhân sự quản lý hiểu biết rõ chuyên môn trong quản lý tu bổ, tôn tạo, bảo tồn 

di tích vẫn là khâu then chốt dẫn tới kết quả thành công trong sự nghiệp bảo tồn. 

3.3. Khuyến nghị 

3.3.1. Với Chính phủ và các Bộ, Ngành ở trung ương 

Thực hiện đổi mới cách thức, nội dung ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

là một nhiệm vụ đặt ra hàng đầu với các cơ quan, ban ngành thuộc Chính phủ và các 

Bộ ngành; Ứng dụng sâu rộng khoa học - công nghệ; đẩy mạnh xây dựng cổng thông 

tin điện tử liên thông giữa Chính phủ, các Bộ ngành với địa phƣơng để cập nhật 

nhanh nội dung các văn bản; tổng kết, đánh giá, có giải pháp sử dụng hiệu quả hạ 

tầng công nghệ thông tin trong việc thực hiện văn bản, đƣa văn bản áp dụng vào đời 

sống. Với xu thế phát triển chung của xã hội, một số khuyến nghị nâng cao hiệu quả 

quản lý với Chính phủ và các Bộ ngành cụ thể:  

Một là, Ở cấp Chính phủ, cấp Bộ ngành cần nhất quán trong khi ban hành văn 

bản, hay đề xuất trình Quốc hội, Chính phủ ban hành tránh chồng chéo việc điều 

chỉnh các mối quan hệ, các vấn đề liên quan;  

Hai là, Trong trƣờng hợp có thể, nên khuyến khích đƣa riêng bộ tiêu chuẩn 

trong thi công tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phật giáo làm tiêu chuẩn để phối hợp cùng 

với Giáo hội Phật giáo ở cấp trung ƣơng đƣa thành giáo quy, cho các chùa thực hiện. 

Vấn đề này còn tránh đƣợc việc các chùa là di tích quốc gia đặc biệt, đến di tích cấp 

tỉnh tự ý hạ giải, thực hiện thi công không có phép, hay sai phép, tự ý mang vào chùa 

linh vật lạ không theo truyền thống văn hóa Việt. 

Ba là, Cần kiểm tra, kiểm soát việc ban hành các văn bản, thông qua đơn vị 

chuyên môn tƣ pháp về nội dung, hình thức, thể thức...của văn bản do các cơ quan có 

thẩm quyền thuộc chuyên môn tu bổ di tích đã ban hành.   

3.3.2. Với cấp UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng cần có chiến lƣợc thu hút 

đội ngũ cán bộ chuyên môn chất lƣợng cao, có kiến thức và kinh nghiệm trong công 
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tác quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt. Về lâu dài cần chú trọng đào 

tạo và phát triển nguồn lực các nhà chuyên môn quản lý hoạt động tu bổ di tích tại 

các địa phƣơng tránh tình trạng thực hiện tuỳ tiện, thiếu hiểu biết. 

Chủ động phối hợp với bộ phận chuyên môn của Giáo hội Phật giáo để bàn 

thảo những nội dung cơ bản trƣớc khi triển khai công tác chuẩn bị đầu tƣ và trong quá 

trình thực hiện dự án đến khi dự án hoàn thành đƣa vào vận hành. 

Từng tỉnh, thành phố, xác định con ngƣời là yếu tố trung tâm là mục tiêu và là 

động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, trong thời gian tới đào tạo nguồn 

nhân lực phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích chùa Việt là nhu cầu cần 

thiết. Qua thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý cấp địa phƣơng đã trình bày ở chƣơng 2, 

và kiến nghị giải pháp mô hình tích hợp trong quản lý di tích chùa Việt ở trang 148, 

cho thấy việc thực hiện cải cách bộ máy nhân sự ở cấp tỉnh, thành phố trong giai đoạn 

hiện nay là hết sức cần thiết. Việc đào tạo bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ để các vị 

trí nhân sự quản lý hiểu biết về quản lý tu bổ, tôn tạo, bảo tồn di tích là con đƣờng 

dẫn tới kết quả thành công trong sự nghiệp bảo tồn. 

Theo đó, đối với các cán bộ đƣợc đào tạo đúng với chuyên môn chuyên ngành 

nhƣ bảo tồn, bảo tàng, khảo cổ học, quản lý văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật, tu bổ di 

tích…cần đƣợc bồi dƣỡng thêm các kiến thức, kỹ năng trong công tác quản lý di tích 

kiến trúc chùa Việt. 

3.3.3. Với cấp Sở, ban ngành và cấp quận, huyện ở địa phương nơi có di tích 

Với các cấp Sở, ban, ngành ở địa phƣơng, chủ động cập nhật nội dung ban 

hành sửa đổi, khi áp dụng văn bản vào thực tiễn cần phổ biến nội dung kiến thức cho 

cán bộ trực tiếp quản lý, ngƣời dân địa phƣơng nơi có di tích hiểu biết nội dung văn 

bản, sau đó mới triển khai thực hiện;  

Sở VH,TT&DL, phòng VH&TT, UBND cấp huyện, thị xã, UBND xã phƣờng, 

thị trấn cần có thêm hƣớng dẫn những quy định và chế tài đầy đủ hơn để việc bắt 

buộc các bên liên quan phải thực hiện đầy đủ quy trình từ khảo sát, thu thập tài liệu 

liên quan đến lập dự án tu bổ trƣớc khi xây dựng thành dự án, đến thực hiện thi công 

tu bổ, tôn tạo di tích. 

Sở VH,TT&DL, phòng VH&TT, UBND cấp quận huyện, thị xã, UBND xã 

phƣờng, thị trấn nơi có di tích chùa, chủ động thực hiện quản lý các dự án tu bổ, tôn 

tạo di tích đạt hiệu quả cao hơn.  



 145 

Riêng với di tích cấp Quốc gia đặc biệt [Xem phần tiểu mục 3.2.1.1, và theo sơ 

đồ 3.1], tác giả đồng thuận với cách làm hiện nay nhƣ trƣờng hợp quản lý đầu tƣ dự 

án tu bổ, tôn tạo ở chùa Keo tỉnh Thái Bình, Chủ tịch UBND quyết định thẩm quyền 

phê duyệt thực hiện và chịu trách nhiệm trƣớc Thủ tƣớng. 

Với các cấp hạng di tích còn lại, đặc biệt di tích cấp Quốc gia, di tích cấp tỉnh 

thành phố hiện nay. Khuyến nghị “quản lý dự án tu bổ, tôn tạo di tích theo mô hình 

tích hợp sơ đồ 3.3” Nội dung mô hình: nhà nƣớc nên đƣa chuẩn mực chung áp dụng 

quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, bằng cách giao trực tiếp cho chính quyền xã, 

phƣờng. Bộ máy nhân sự của BQLDT (thẩm quyền thành lập thuộc UBND huyện), và 

chỉ sử dụng kiêm nhiệm (Mô hình tích hợp), đồng thời giao chịu trách nhiệm chính 

cho Chủ tịch UBND xã, phƣờng khi để xảy ra vấn đề, hay vi phạm luật và các quy 

định có liên quan đến di tích, di sản văn hóa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sơ đồ 3.3. Mô hình quản lý dự án tích hợp các di tích thuộc thẩm quyền 

[Nguồn tác giả thực hiện, ngày 20/10/2018] 

Về nhân sự QLDT, di tích cấp Quốc gia, di tích cấp Tỉnh thành phố hiện nay 

bắt buộc trƣởng ban QLDT phải có chuyên môn trong hoạt động bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích, theo chƣơng trình đào tạo của Bộ VH, TT&DL quy định, đã đƣợc 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua. Vấn đề này tạo cho việc nâng cao trách nhiệm 

quản lý đầu tƣ dự án tu bổ di tích với ban QLDT.  

CT.UBND xã, phƣờng 

Trƣởng BQLDA 

Trƣởng BQL Di tích 

PCT. Văn hóa xã 

Phó ban DT 

TP. Văn hóa 
Phó ban DT 

Trƣởng thôn 

Ptrách 

VH Xã 

ĐD. UB  

Thôn DT 

Mặt trận 

TQ 

Tài chính 

Xã 
TCA 

Xã 

Nhà sƣ 

Trụ trì 
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 Vấn đề Sư trụ trì, cần tăng cƣờng hiểu biết về kiến thức tu bổ, không can 

thiệp quá sâu vào hoạt động chuyên môn; Chú trọng hơn vào việc thực hiện đúng 

những nội dung pháp luật về xây dựng, tu bổ yêu cầu. Thực hiện rải ngân cho dự án 

thông qua các bộ phận chuyên môn do nhà chùa lập nên, để tránh lạm quyền, gây 

bức xúc cho dƣ luận (trƣờng hợp chùa An Thái, Hà Nội, ngƣời dân không đồng tình 

việc nhà chùa tự chi tiêu mà không thông qua giám sát của tổ chức đại diện của 

cộng đồng địa phƣơng). 

Tiểu kết 

Luận án đã nghiên cứu phân tích các căn cứ làm cơ sở đề xuất các nhóm giải 

pháp cho việc nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tu bổ tôn tạo di tích bao gồm các 

căn cứ: 1/Căn cứ vào định hƣớng của Đảng và nhà nƣớc về bảo tồn di sản văn hóa 

Phật giáo; 2/Căn cứ vào các yếu tố tác động vào quá trình hoạt động tu bổ, tôn tạo di 

tích kiến trúc Phật giáo trong đó có hai khía cạnh chính là: sự phát triển của Phật giáo 

trong xã hội hiện nay và sự tác động của các yếu tố tự nhiên, xã hội nhƣ một yếu tố 

khách quan tới sự tồn tại của các công trình kiến trúc; 3/Căn cứ vào các mặt hạn chế 

của thực tiễn quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo kiến trúc chùa Việt.  

Từ phân tích các căn cứ nêu trên và tổng kết thực tiễn của hoạt động quản lý, 

tác giả luận án đã đề xuất 8 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong 

thời gian tới bao gồm: 1/Nhóm giải pháp về cấu trúc hệ thống tổ chức bộ máy và 

phân cấp quản lý; 2/Nhóm giải pháp về cơ chế phối hợp các bên liên qaun; 3/ Nhóm 

giải pháp về ban hành văn bản hƣớng dẫn; 4/ Nhóm giải pháp về thẩm định, phê 

duyệt và quản lý dự án tu bổ, tôn tạo di tích; 5/ Nhóm giải pháp về việc giám sát quá 

trình tu bổ, tôn tạo di tích; 6/Nhóm giải pháp về quy hoạch, kế hoạch và nguồn lực 

trong tu bổ, tôn tạo di tích; 7/Tăng cƣờng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong 

hoạt động thi công tu bổ, tôn tạo di tích; 8/Nhóm giải pháp về đội ngũ cán bộ và phát 

huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. 

Trong đó tác giả nhấn mạnh những giải pháp về thể chế, cơ chế phối hợp; về 

tổ chức bộ máy trong điều kiện hiện nay. Theo định hƣớng của Đảng, nhà nƣớc kiên 

quyết hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhƣ các ban quản 

lý di tích, các bộ phận chuyên trách về đầu tƣ kém hiệu quả, để thu gọn đầu mối, 

giảm biên chế, thực hiện cơ chế khoán kinh phí theo nhiệm vụ đƣợc giao và sản phẩm 

đầu ra. Theo tinh thần mỗi đơn vị, mỗi ngƣời phụ trách một công việc cụ thể, tránh 
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nhiều đơn vị, nhiều ngƣời cùng phụ trách một nội dung, tạo nên tính phức tạp chồng 

chéo chức năng trong việc trực tiếp xử lý hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc có 

biện pháp đổi mới trong các nội dung quản lý trực tiếp hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

cụ thể: 1/Thực hiện đổi mới công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ tu bổ, tôn tạo 

di tích; 2/Thực hiện giải pháp hiệu quả trong giai đoạn đầu tƣ tu bổ, tôn tạo di tích; 

3/Thực hiện giai đoạn nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán dự án và 4/Báo cáo 

đánh giá dự án, quản lý chất lƣợng đƣa vào sử dụng. 

Luận án đã nêu ra một số khuyến nghị với các cấp quản lý hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích từ trung ƣơng đến địa phƣơng: Với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan: 

1/Cần nhất quán thống nhất trong quá trình khi ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; 2/Khuyến khích đƣa riêng bộ tiêu chuẩn trong thi công tu bổ, tôn tạo di tích chùa 

Phật giáo; 3/Kiểm tra, kiểm soát việc ban hành các văn bản, thông qua đơn vị chuyên 

môn tƣ pháp về nội dung, hình thức, thể thức. Với UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ƣơng và với các Sở VH, TT&DL, các quận, huyện, xã phƣờng, cần có chiến 

lƣợc thu hút đội ngũ cán bộ chuyên môn chất lƣợng cao, có kiến thức và kinh nghiệm 

trong công tác quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích chùa Việt. Sở, ban, ngành ở địa 

phƣơng, chủ động cập nhật nội dung ban hành sửa đổi, khi áp dụng văn bản vào thực 

tiễn, đặc biệt để chủ động thực hiện quản lý các dự án tu bổ, tôn tạo di tích đạt hiệu 

quả cao hơn tác giả đã khuyến nghị sử dụng mô hình quản lý dự án đầu tƣ để các chủ 

đầu tƣ tham khảo trong quá trình thực hiện đầu tƣ các dự án tu bổ chùa thuộc địa 

phƣơng quản lý. 
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KẾT LUẬN 

1. Di tích lịch sử văn hóa nói chung, di tích kiến trúc chùa Việt nói riêng là 

một phần quan trọng trong tổng thể của di sản văn hóa Việt Nam, là tài sản quý giá 

của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Phật giáo cùng các di tích kiến trúc chùa Việt, 

đã và đang có vai trò nhất định trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nƣớc trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế. Phật giáo đã có ảnh hƣởng lâu dài và sâu rộng đến nhiều 

lĩnh vực của đời sống xã hội, văn hóa Phật giáo Việt Nam đã để lại cho dân tộc ta 

nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị đặc sắc. Phật giáo trong xã hội hiện 

nay đang phát triển mạnh, các công trình kiến trúc đƣợc quan tâm bảo tồn, các hoạt 

động tu bổ, tôn tạo luôn nhận đƣợc sự quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, việc quản lý 

hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt hiện nay đã và đang là vấn đề cần 

thiết đặt ra để cùng xem xét tìm một hƣớng đi hiệu quả nhất. 

2. Luận án đã khái lƣợc các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và 

ngoài nƣớc trong phần tổng quan tình hình nghiên cứu, phản ánh đƣợc vấn đề chung 

mà các học giả quan tâm trong việc áp dụng khoa học quản lý vào quá trình thực 

hành các dự án tu bổ, tôn tạo di tích. Qua nghiên cứu cho thấy cho tới nay chƣa có 

công trình nghiên cứu hệ thống, chuyên biệt về quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di 

tích nói chung, di tích kiến trúc chùa Việt nói riêng.  

Luận án đã tập hợp, phân tích 7 khái niệm liên quan đến đề tài, trong đó 

nghiên cứu sinh đã nêu ra quan điểm riêng về khái niệm di tích kiến trúc chùa; khái 

niệm quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích để làm cơ sở tham chiếu trong nội dung 

của luận án. Nghiên cứu sinh đã xây dựng khung phân tích hệ thống nêu ra 4 nội 

dung cơ bản cấu thành chỉnh thể thống nhất quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

kiến trúc chùa Việt.  

3. Luận án đã nghiên cứu kiến trúc ngôi chùa Việt, đề cập đến diễn trình lịch 

sử, đặc điểm và giá trị của loại hình di tích kiến trúc này nhƣ: không gian cảnh quan 

chung của ngôi chùa Việt, đặc điểm về vật liệu, cấu trúc và khó khăn trong việc giải 

quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển di tích. Luận án giới thiệu khái quát tình 

hình tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt trong lịch sử cũng nhƣ hiện nay và có so 

sánh để nhận rõ tính chất và hiệu quả của hoạt động này ở hai khung thời gian khác 

nhau giữa xƣa và nay. Trong việc vận dụng các kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đã tạo 

ra những khả năng và điều kiện để ngôi chùa Việt một di sản văn hóa vật thể luôn tồn 

tại lâu bền cùng thời gian, đáp ứng đời sống văn hóa của cộng đồng cƣ dân Việt. 

4. Luận án đã nêu và phân tích về các chủ thể trong hệ thống bộ máy quản lý 

hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa Việt trên hai phƣơng diện: 1/Tính thống 



 149 

nhất chỉnh thể, trong cơ chế phối hợp bên trong của hệ thống, với vai trò/nhiệm vụ 

lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích thể hiện ở tính tƣơng quan 

phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau, ảnh hƣởng lẫn nhau, nƣơng tựa lẫn nhau giữa cá yếu 

tố cấu thành tổ chức; 2/Tính thích ứng giữa hệ thống với môi trường bên ngoài, là 

tổng hòa của các mối quan hệ và kết cấu hình thành hệ thống thể hiện thành tổ chức 

bộ máy, cơ chế thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích thuộc Bộ 

VH,TT&DL cũng trở thành một yếu tố (hệ thống con) phụ thuộc trong hệ thống quản 

lý hoạt động lớn hơn. Để làm rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của các chủ thể quản lý hoạt 

động tu bổ, tôn tạo di tích trong luận án, tác giả đã khái quát thành các sơ đồ (sơ đồ 

hóa) từ 2.1 đến 2.5 nhằm minh họa và diễn giải cụ thể về các chủ thể quản lý và các 

bên liên quan giới hạn trong các bộ, ngành.   

Khảo sát, phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc về hoạt động tu bổ, tôn tạo di 

tích với 4 nội dung cơ bản mà các chủ thể trong hệ thống bộ máy quản lý hoạt động 

tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc chùa thực hiện. Trong từng nội dung cơ bản quản lý 

hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc, tác giả luận án đã dẫn ra các trƣờng hợp cụ 

thể để minh chứng, làm rõ thêm quá trình thực hiện quản lý và việc thực tiễn đƣợc áp 

dụng cụ thể nhƣ thế nào.  

5. Từ nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc 

chùa Việt của các chủ thể quản lý, luận án đã rút ra các mặt ƣu điểm, hạn chế bất cập 

liên quan thông qua nội dung quản lý hoạt động, từ thực hiện công tác chuẩn bị đầu 

tƣ; thực hiện đầu tƣ; thực hiện nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán dự án hoàn 

thành; đến báo cáo đánh giá dự án, quản lý chất lƣợng đƣa vào sử dụng. Luận án đã 

phân tích các mặt hạn chế trong thực trạng quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

kiến trúc chùa Việt, làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp ở chƣơng 3. 

6. Luận án đã đề xuất 08 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 

trong thời gian tới bao gồm: 1/Nhóm giải pháp về cấu trúc hệ thống tổ chức bộ máy 

và phân cấp quản lý; 2/Nhóm giải pháp về cơ chế phối hợp các bên liên quan; 

3/Nhóm giải pháp về ban hành văn bản hƣớng dẫn; 4/Nhóm giải pháp về thẩm định, 

phê duyệt và quản lý dự án tu bổ, tôn tạo di tích; 5/Nhóm giải pháp về việc giám sát 

quá trình tu bổ, tôn tạo di tích; 6/Nhóm giải pháp về quy hoạch, kế hoạch và nguồn 

lực trong tu bổ, tôn tạo di tích; 7/Tăng cƣờng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

trong hoạt động thi công tu bổ, tôn tạo di tích; 8/Nhóm giải pháp về đội ngũ cán bộ và 

phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. 

Trong tác giả nhấn mạnh những giải pháp về thể chế, cơ chế phối hợp; về tổ 

chức bộ máy trong điều kiện hiện nay, theo định hƣớng của Đảng, nhà nƣớc kiên 

quyết hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhƣ các ban quản 
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lý di tích, các bộ phận chuyên trách về đầu tƣ kém hiệu quả, thu gọn đầu mối, giảm 

biên chế, thực hiện khoán kinh phí theo nhiệm vụ và sản phẩm đầu ra. Các nhóm giải 

pháp luận án đƣa ra, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di 

tích kiến trúc chùa Việt ngày càng tốt hơn, đặc biệt chú trọng các giải pháp trong 

nhóm giám sát quá trình thực hiện tu bổ từ: Lựa chọn đơn vị tƣ vấn, đơn vị thi công; 

Coi trong khâu nghiên cứu khảo sát di tích phục vụ lập dự án đến bảo hành bảo trì di 

tích sau khi bàn giao... Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm soát, quản lý chặt chẽ bằng 

các cơ chế chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nƣớc, bảo đảm dân chủ, công 

bằng công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm. Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện nội dung, nhiệm vụ đã đƣợc phân cấp trong hoạt động quản lý tu bổ, tôn tạo 

di tích trong tiến trình phát triển hội nhập ở nƣớc ta hiện nay. Bên cạnh đó, luận án 

cũng nêu ra các khuyến nghị: 1/Khuyến nghị với cấp Chính phủ và các Bộ ngành ở 

trung ƣơng; 2/Khuyến nghị với cấp UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng; 

3/Khuyến nghị với cấp Sở, ngành và UBND cấp quận huyện, xã phƣờng thị trấn. 

7. Các câu hỏi nghiên cứu đặt ra của đề tài luận án đã đƣợc giải quyết theo thứ 

tự trong các chƣơng của luận án. Từ các quan điểm lý thuyết quản lý, những quy định 

trong văn bản pháp lý của nhà nƣớc ban hành, tác giả đã nêu ra 4 nội dung cấu trúc 

trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Một là: thực hiện ban hành văn bản 

hƣớng dẫn thực hiện hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích; Hai là: tổ chức thẩm định, phê 

duyệt dự án, quản lý dự án tu bổ, tôn tạo di tích; Ba là: tổ chức giám sát quá trình 

thực hiện dự án; Bốn là: tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoạt động tu bổ, 

tôn tạo di tích. Về trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo 

di tích kiến trúc chùa Việt đã đƣợc giải quyết trong chƣơng 2 của luận án. Tu bổ, tôn 

tạo di tích là môt hoạt động khoa học, vì vậy từ đánh giá thực trạng và phân tích căn 

cứ tác giả luận án đã đề xuất giải pháp trả lời cho câu hỏi thứ ba đặt ra của luận án. 

Giải quyết, viện dẫn, minh chứng đƣợc ba câu hỏi nghiên cứu đã lý giải đƣợc những 

vấn đề nêu ra trong giả thuyết khoa học của đề tài luận án.  

Luận án là công trình chuyên khảo có hệ thống, về việc tổng kết thực tiễn 

trong quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc Phật giáo, đặc biệt là di tích 

kiến trúc chùa Việt ở Bắc Bộ. Từ nghiên cứu phân tích những ƣu điểm, hạn chế, 

những phân tích luận giải trong luận án là những bài học kinh nghiệm thực tiễn cần 

phát huy và khắc phục đối với các cơ quan quản lý nhà nƣớc, trong tổng thể hệ thống 

quản lý hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích hiện nay ở nƣớc ta thời kỳ công nghệ thông 

tin toàn cầu.  
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Phụ lục 01  

Danh sách phỏng vấn sâu các Chuyên gia,  

Nhà quản lý, Nhà nghiên cứu, Chư tôn Đức, Tăng, Ni, Phật tử... 

STT Họ và Tên Địa chỉ liên lạc  Điện thoại 

1 Hà Ngọc Anh 
Phó Trƣởng ban  

Ban Dân vận Trung ƣơng 
DĐ: 0913517152 

2 PGS.TS Trần Lâm Biền 
Cục Di sản văn hóa- Bộ 

VH, TT&DL 
DĐ: 0943211588 

3 Ông Phan Quốc Dân 

Nguyên Phó TGĐ Cty 

Công trình văn hóa- Bộ 

VHTT&DL, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

DĐ: 0985649999 

4 TS. Bùi Hữu Dƣợc 
Vụ trƣởng, Vụ Phật giáo, 

Ban Tôn giáo Chính phủ  
DĐ: 0918763798 

5 Đại đức. Thích Quảng Đàm 
Trụ trì Chùa Tam giáo, 

Khoái Châu, Hƣng Yên 
DĐ: 0903743499 

6 
Nhà nghiên cứu Trịnh Tiến 

Huynh 

Nguyên trƣởng ban. Ban 

tôn giáo tỉnh Thanh Hoá 
DĐ: 0915041362 

7 
Đại đức. Thích Trúc Thịnh 

Kiến 

Thiền viện Trúc lâm Hàm 

rồng, Thanh Hoá 
DĐ: 0949287996 

8 Sƣ Thầy Thích Đàm Lan 
Trụ trì chùa Bồ Đề, Long 

Biên, Hà Nội 
DĐ: 0942163529 

9 
Kiến trúc sƣ. Nguyễn Quang 

Long 

Công ty cổ phần Công 

trình Văn hóa – Việt Nam 
DĐ: 0902628366 

10 Ông Nguyễn Hữu Mạo 
Sở VH, TT & DL - Tỉnh 

Bắc Ninh 
DĐ: 0904154689 
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11 
Đại Đức Thích Thanh 

Nhung 

làng Gia Phúc, xã 

Nguyễn Trãi, huyện 

Thƣờng Tín – thành phố 

Hà Nội 

ĐT: 

12 
Thƣợng tọa. Thích Trúc 

Thông Phổ 

Trụ trì. Thiền viện Trúc 

Lâm Chính pháp, TP 

Tuyên Quang 

DĐ: 0918565062 

13 
Hòa thƣợng. TS Thích Gia 

Quang 

Trụ trì. Chùa Liên Phái, 

Hà Nội 
DĐ: 0913203614 

14 Nhà Sử học Lê Văn Quang Hoằng hoá, Thanh hoá DĐ: 0989775698 

15 Đại đức. Thích Thanh Quang  
Trụ trì Chùa Keo, Vũ 

Thƣ, Thái Bình 
DĐ: 0983827041 

16 Sƣ cụ. Thích Đàm Tâm 
Trụ trì Chùa Sùng nghiêm 

Diên Thánh, Thanh Hoá 
ĐT: 02373636270 

17 Ông Trần Đình Thành 
Cục Di sản văn hóa- Bộ 

VH, TT&DL 
DĐ: 0913326060 

18 Sƣ Thầy Thích Diệu Thành 
Chùa Sùng nghiêm Diên 

Thánh, Thanh Hoá 
ĐT: 02373636270 

19 Tƣợng tọa. Thích Minh Tuân 
Trụ trì. Chùa Đại Bi, Gia 

Bình, Bắc Ninh 
DĐ: 0912017512 

20 Kiến trúc sƣ Lê Văn Tú 

Công ty cổ phần Bảo tồn 

di sản văn hóa Kiến trúc- 

Việt 

DĐ: 0982821986 

             [Nguồn: Tác giả thực hiện] 
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Phụ lục 02  

Bảng tiêu chí loại hình Di tích 

STT Tiêu chí 
Loại hình 

tƣơng ứng 
Ví dụ 

1 

Công trình xây dựng, địa điểm ghi dấu sự kiện 

đánh dấu bƣớc chuyển biến đặc biệt quan trọng 

của lịch sử dân tộc hoặc gắn với anh hùng dân tộc, 

danh nhân tiêu biểu có ảnh hƣởng to lớn đối với 

tiến trình lịch sử của dân tộc. 

Lịch sử 

Dinh Độc Lập, di 

tích Chủ Tịch Hồ 

Chí Minh, di tích 

chiến thắng Điện 

Biên Phủ, phòng 

tuyến sông Nhƣ 

Nguyệt, di tích 

Côn Sơn... 

2 

Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến 

trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cƣ trú có 

giá trị tiêu biểu trong các giai đoạn phát triển kiến 

trúc, nghệ thuật Việt Nam 

Kiến trúc 

Nghệ thuật 

chùa Bút Tháp, 

chùa Thầy, chùa 

Keo, chùa Tây 

Phƣơng,... 

3 

Địa điểm khảo cổ có giá trị nổi bật đánh dấu các 

giai đoạn phát triển văn hóa khảo cổ quan trọng 

của Việt Nam và thế giới 
Khảo cổ 

Văn hóa Hòa 

Bình- Bắc Sơn, di 

chỉ khảo cổ học 

Đa Bút, Đồng 

Đậu,Gò Mun … 

4 

Cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng hoặc địa điểm có 

sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công 

trình kiến trúc, nghệ thuật có giá trị đặc biệt của 

quốc gia hoặc khu vực thiên nhiên có giá trị về địa 

chất, địa mạo, địa lý, đa dạng sinh học và hệ sinh 

thái đặc thù nổi tiếng của Việt Nam và thế giới 

Danh lam 

Thắng 

cảnh 

Quần đảo Cát Bà, 

Vịnh Hạ Long, 

Khu Tam Cốc 

Bích động, Hồ Ba 

Bể,... 

        (Nguồn Cinet, năm 2018) 
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Phụ lục 03. Danh sách chùa Việt ở Bắc Bộ là di tích Quốc gia đặc biệt, tính 

đến hết năm 2018 (Qua 9 đợt trình Thủ tướng xếp hạng) gồm: 

STT 
Tên chùa, khu danh 

thắng 
Địa chỉ liên lạc  Loại hình/Năm công nhận 

1 Chùa Thiên Quang 

Trên núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy 

Cƣơng, huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ 

Thuộc khu Di tích lịch sử, 

năm 2009 

2 Chùa Keo, Thái Bình 
Xã Duy Nhất, huyện  

Vũ Thƣ, Thái Bình 

Di tích kiến trúc nghệ thuật, 

năm 2012 

3 Chùa Phổ Minh 
Thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

Di tích lịch sử và kiến trúc 

nghệ thuật, năm 2012 

4 
Khu danh thắng Yên 

Tử, chùa Yên Tử 

Thành phố Uông Bí và thị xã 

Đông Triều, Quảng Ninh 

Di tích lịch sử và danh lam 

thắng cảnh, 2012 

5 Chùa Côn Sơn Thị xã Chí Linh, Hải Dƣơng 
Di tích lịch sử và kiến trúc 

nghệ thuật, năm 2012 

6 Chùa Mạch Tràng 
Xã Cổ Loa, Huyện Đông 

Anh, Hà Nội 

Thuộc khu Di tích lịch sử, 

kiến trúc nghệ thuật và khảo 

cổ, năm 2012 

7 Chùa Nhất Trụ 
Làng cổ Yên Thành, xã 

Trƣờng Yên, Ninh Bình 

Thuộc khu Di tích lịch sử, 

kiến trúc nghệ thuật, Cố đô 

Hoa Lƣ, năm 2012 

8 
Chùa Ngần (chùa 

Kim Ngân) 

Thôn Chi Phong, xã Trƣờng 

Yên, huyện Hoa Lƣ, Ninh 

Bình 

Thuộc khu Di tích lịch sử, 

kiến trúc nghệ thuật, Cố đô 

Hoa Lƣ, năm 2012 

9 Chùa Dâu 
Xã Thanh Khƣơng, Huyện 

Thuận Thành, Bắc Ninh 

Di tích kiến trúc nghệ thuật, 

năm 2013 

10 Chùa Bút Tháp 
Xã Đình Tổ, Huyện Thuận 

Thành, Bắc Ninh 

Di tích kiến trúc nghệ thuật, 

năm 2013 

11 
Chùa Phật Tích (Vạn 

Phúc tự) 

Xã Phật Tích, Huyện Tiên 

Du, Bắc Ninh 

Di tích lịch sử và kiến trúc 

nghệ thuật, năm 2014 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
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12 Chùa Tây Phƣơng 
Thôn Yên, xã Thạch Xá, 

Huyện Thạch Thất, Hà Nội 

Di tích kiến trúc nghệ thuật, 

năm 2014 

13 
Khu di tích Chùa 

Thầy 

Xã Sài Sơn, Huyện Quốc 

Oai, Hà Nội 

Di tích lịch sử và kiến trúc 

nghệ thuật, năm 2014 

14 
Tháp Bình Sơn (Chùa 

Vĩnh Khánh) 

Thị trấn Tam Sơn, Huyện 

Sông Lô, Vĩnh Phúc 

Di tích kiến trúc nghệ thuật, 

năm 2015 

15 Chùa Vĩnh Nghiêm 
Làng Đức La, xã Trí Yên, 

huyện Yên Dũng, Bắc Giang 

Di tích lịch sử và kiến trúc 

nghệ thuật, năm 2015 

16 
Chùa Bổ Đà (Tứ Ân 

tự) 

Thôn Thƣợng Lát, xã Tiên 

Sơn, huyện Việt Yên, Bắc 

Giang 

Di tích lịch sử và kiến trúc 

nghệ thuật, năm 2016 

17 

Chùa Keo, Hành 

thiện (Thần Quang 

tự) 

Làng Hành Thiện, xã Xuân 

Hồng, huyện Xuân Trƣờng, 

Nam Định 

Di tích kiến trúc nghệ thuật, 

năm 2016 

18 
Chùa Đọi Sơn (Chùa 

Long Đọi Sơn) 

Xã Đọi Sơn, huyện Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam.  

Di tích lịch sử và kiến trúc 

nghệ thuật, năm 2018 

19 

Chùa Giám (Nghiêm 

Quang tự) 

 

Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dƣơng 

Di tích lịch sử và kiến trúc 

nghệ thuật, năm 2018 

20 
Chùa Hƣơng (Hƣơng 

Sơn) 

xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ 

Đức, thành phố Hà Nội. 

Thuộc khu Di tích lịch sử 

và danh lam thắng cảnh, 

năm 2018 

21 Chùa Thái Lạc 
Xã Lạc Hồng, Huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hƣng Yên. 

Di tích kiến trúc nghệ thuật, 

(Đợt 9, tháng 12/2018) 

 [Nguồn Cục Di sản văn hóa 2018] 

 *Các Di tích kiến trúc nghệ thuật là chùa, khu danh thắng có liên quan tới 

chùa đang tiến hành lập hồ sơ trình Thủ tướng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 

tiếp theo (Đợt 10) như:  

Chùa Kim Liên; Chùa Đậu; Chùa Bối Khê đều thuộc địa bàn Hà Nội. 

   [Cập nhật thêm nguồn https://vi.wikipedia.org/wiki/Di ] 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAn_S%C6%A1n,_Vi%E1%BB%87t_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAn_S%C6%A1n,_Vi%E1%BB%87t_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAn_S%C6%A1n,_Vi%E1%BB%87t_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%B9a_Gi%C3%A1m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_Th%C3%A1i_L%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_L%C3%A2m
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_L%C3%A2m
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_L%C3%A2m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di
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Phụ lục 04 

Danh sách chùa Việt các tỉnh, thành phố Bắc Bộ được Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL 

quyết định xếp hạng di tích Quốc gia, di tích QGĐB tính đến hết 12/2018 

STT Tỉnh, Thành phố 

 

Số di tích QG, 

 

Số di tích QG 

Đặc biệt 
Ghi chú 

1 Bắc Kạn - -  

2 Bắc Giang 25 2  

3 Bắc Ninh 46 3  

4 Cao Bằng 2 -  

5 Hà Nam 17 1  

6 Hà Nội (và toàn bộ Hà Tây cũ) 348 4  

7 Hà Giang 3 -  

8 Hải Dƣơng 37 2  

9 Hải Phòng 31 -  

10 Hoà Bình 3 -  

11 Hƣng Yên 39 1  

12 Lai Châu - -  

13 Lào Cai - -  

14 Lạng Sơn 3 -  

15 Nam Định 28 2  

16 Ninh Bình 27 2  

17 Phú Thọ 16 1  

18 Quảng Ninh 12 1  

19 Thanh Hoá 10 -  

20 Thái Bình 20 1  

21 Thái Nguyên  6 -  

22 Tuyên Quang 3 -  

23 Sơn La - -  

24 Vĩnh Phúc 23 1  

25 Yên Bái - -  

26 Điện Biên - -  

 TỔNG 699 21  

[Nguồn Cục Di sản, Bộ VH,TT&DL 12/2018] 
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Phụ lục 05 

Mô hình đánh giá các giá trị di tích kiến trúc chùa Việt 

Các khía cạnh 

vật chất của di 

tích chùa Việt 

Khía cạnh các giá trị di tích chùa Việt 

Nghệ thuật Lịch sử Xã hội Khoa học 

Bố cục không 

gian kiến trúc 

Kiến trúc và 

Nghệ thuật 

điêu khắc 

giàu tính 

thẩm mỹ 

Kiến trúc, nghệ 

thuật của ngôi 

chùa mang nhiều 

nét đặc trƣng 

(nhiều lớp VH) 

của nhiều giai 

đoạn PT khác 

nhau trong lịch sử 

Ngôi chùa Việt 

có vị trí quan 

trọng trong 

cộng đồng “cứu 

khổ độ sinh, hộ 

quốc an dân”  

Kiến trúc thân 

thiện môi 

trƣờng, cấu 

trúc linh hoạt 

dễ tháo lắp, sửa 

chữa 

Sử dụng Vật 

liệu 

Đặc trƣng 

chủ yếu bởi 

kiến trúc gỗ, 

đá, gạch 

nung (Vật 

liệu tại chỗ 

kết hợp nghệ 

thuật) 

Sử dụng các vật 

liệu khác nhau là 

bằng chứng cho 

các giai đoạn 

trùng tu xây dựng 

khác nhau, dựa 

vào kết quả khảo  

sát các lớp niên 

đại phát hiện 

trong di tích chùa 

Sự chuẩn bị 

nguồn lực vật 

chất đƣợc đóng 

góp bởi cá 

nhân, cộng 

đồng - mang 

tính đoàn kết 

của cộng đồng 

(chùa làng). 

Là minh chứng 

về sự am hiểu 

vật liệu gỗ, 

gạch, đất, đá, 

đồng… của 

ngƣời Việt từ 

xa xƣa 

Chức năng 

Chuyển tải 

thông điệp 

về tính triết 

học trong 

giáo lý Phật 

giáo 

Sự thay đổi của 

chức năng phản 

ánh các thay đổi 

của đời sống kinh 

tế, văn hóa, chính 

trị của đất nƣớc 

Thông qua hoạt 

động nghi lễ ở 

chùa, cá nhân 

hƣớng tới giá trị 

chân thiện mỹ 

và đoàn kết của 

cộng đồng  

Tổ chức không 

gian chặt chẽ, 

theo phƣơng 

Đông 

 

Kỹ thuật thi 

công 

Thể hiện óc 

thẩm mỹ và 

bàn tay tài 

hoa của 

ngƣời thợ 

Việt so với 

Ngôi chùa là minh 

chứng quan trọng 

cho phƣơng pháp 

thi công dân gian 

dựa theo kinh 

nghiệm và không 

Tính thống nhất 

trong việc cùng 

cộng đồng tham 

gia thể hiện tài 

trí của các hiệp 

thợ, làng nghề 

Thông qua 

nghiên cứu 

chùa Việt, có 

thể hiểu các kỹ 

thuật thi công 

truyền thống 
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khu vực, và 

trên thế giới 

có các tài liệu kỹ 

thuật, chỉ dựa vào 

thước Tầm 

xƣa của ngƣời Việt.  

Vị trí và cảnh 

quan 

Vị trí và 

cảnh quan 

đƣợc lựa 

chọn cẩn 

thận giàu 

tính thẩm mỹ 

theo nguyên 

tắc kết hợp 

hài hòa với 

thiên nhiên 

 

Là bằng chứng 

lịch sử về lối định 

cƣ, di cƣ truyền 

thống và tổ chức 

không gian của 

ngƣời Việt 

Vị trí trung tâm 

về tinh thần của 

cộng đồng, làng 

Việt 

Các kiến thức 

khoa học 

phƣơng Đông 

cổ về phong 

thủy và âm 

dƣơng ngũ 

hành rất đáng 

quý và cần 

đƣợc nghiên 

cứu thêm 

Tinh thần và 

cảm xúc Về tôn 

giáo, tín 

ngưỡng 

Dung hội 

đầy đủ các 

yếu tố Phật 

giáo và tín 

ngƣỡng dân 

gian truyền 

thống 

Là công trình luôn 

nhận đƣợc sự tự 

hào và quan tâm 

của ngƣời dân, đối 

với ngƣời cao 

tuổi, chùa còn 

đem đến cảm giác 

hoài cổ nhớ 

thƣơng quê 

hƣơng. 

 

Nét bao dung 

của ngôi chùa 

Việt đã mang cả 

tâm hồn Việt 

Nghiên cứu về 

Phật giáo, phát 

hiện ra nhiều 

dấu tích về chủ 

trƣơng chính 

sách, chính trị, 

kinh tế- xã hội 

của dân tộc 

Việt qua các 

thời đại lịch sử. 

[Nguồn Tác giả thực hiện năm 2018] 
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Phụ lục 06 

Bảng tổng hợp đánh giá, so sánh giá trị qua các trường hợp NC theo cấp di tích 

Các tiêu chí 

Đánh giá 

Chùa Keo Thái 

Bình 

Chùa Sùng 

Nghiêm Diên 

Thánh, Thanh 

Hóa 

Chùa Lƣu Bái 

(Kiều Mai) BTL, 

Hà Nội 

Chùa An Thái 

Đại Mỗ Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

 

Niên đại 

Ban đầu xây dựng 

ở ven sông Hồng 

từ năm 1061 dƣới 

thời Lý Thánh 

Tông, tại hƣơng 

Giao Thủy, phủ Hà 

Thanh. Chùa Keo 

có tên gọi là Thần 

Quang tự,  

- Năm 1632 xây 

dựng ở xã Duy nhất, 

Vũ Thƣ, Thái Bình, 

cho đến nay.  

- Hiện nay chùa 

Keo đã đƣợc Thủ 

tƣớng phê duyệt chủ 

trƣơng quy hoạch 

 

Chùa khởi dựng 

không rõ năm 

nào. Song chỉ biết 

Chùa đƣợc sửa 

năm 1118, do các 

quan đầu tỉnh: Lý 

Thƣờng Kiệt, Chu 

Công đƣợc coi 

giữ trấn Thanh 

Hoá này và cho 

sửa chùa Sùng 

nghiêm Diên 

Thánh (Văn bia 

tại chùa) 

Chùa đƣợc xây 

dựng từ khá lâu, 

không rõ năm, dựa 

vào ngồn tƣ liệu 

còn tại di tích, bia 

đá, bộ tƣợng tròn 

phong cách thời 

Hậu Lê, khoảng 

đầu TK XIX, có 

thể khẳng định thời 

Lê. Thuộc thôn 

Kiều Mai, phƣờng 

Phúc diễn quận 

Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội.  

Là một ngôi 

chùa thuộc địa 

bàn thôn An 

thái, Đại mỗ, 

quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội, 

Niên đại khởi 

dựng chƣa rõ, 

nhƣng theo các 

cụ cao niên, 

chùa do cụ 

Nguyễn Quý 

Kính hƣng 

công xd vào 

khoảng 1705-

1729 (thời vua 

Lê Dụ Tông) 

 

 

Cấp di tích 

 

Di tích Quốc gia 

đặc biệt. 

(thẩm quyền của 

Thủ Tướng CP) 

 

Di tích Quốc gia 

(thẩm quyền của 

Bộ trưởng bộ 

VHTTDL) 

 

Di tích Cấp TP. Hà 

Nội 

(thẩm quyền của 

Chủ tịch  UBND 

tỉnh) 

 

 

Trong danh 

mục di tích. 

chưa xếp hạng 

(quản lý ở 

huyện thị) 

 

Ngày tháng 

năm, xếp 

hạng di tích 

 

27/9/2012 

 

13/3/1990 

 

01/8/2008 

 

- 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1061
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1nh_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1nh_T%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C3%A1nh_T%C3%B4ng


 174 

 

 

Lược sử các 

hoạt động, 

tu bổ, tôn 

tạo 

 

Chùa đã từng đƣợc 

tu sửa nhiều lần 

vào các năm: 

1689, 1707, 1941, 

1957, 2004 

 

Chùa đã từng 

đƣợc tu sửa 

nhiều lần vào các 

năm: 

1968, 1972, 1985  

1997, 2005, 2007 

 

Không rõ các lần tu 

sửa trƣớc, bắt đầu 

1985 tu bổ lớn, 

2001 tu bổ nhà Tổ 

2016 tu bổ, tam 

quan, Thƣợng điện, 

nhà mẫu, nhà tổ, 

tƣờng bao  

 

 

Không rõ các 

lần tu sửa, chỉ 

biết đến lần gần 

nhất vao năm 

1986 

 

 

 

Mức độ, 

tình trạng 

công trình 

Ngôi chùa Keo 

Thái Bình đƣợc bắt 

đầu khởi dựng từ 

năm 1630- 1632 

theo phong cách 

kiến trúc thời Lê, 

Trải qua gần 400 

năm, với nhiều lần 

tu bổ, tôn tạo, chùa 

Keo vẫn giữ 

nguyên bản sắc 

kiến trúc độc đáo 

của mình. Hiện tại 

di tích trong tình 

trạng khá tốt để 

phục vụ phát huy 

giá trị. 

 

Tõ mét ng«i chïa 
gÇn nh bÞ l·ng 
quªn, ®Êt ®ai bÞ 
thu hÑp, n¨m 

1996 khi Sƣ cô 

§µm Ý viªn tÞch, 

s b¸c §µm T©m 
®· gãp phÇn b¶o 
vÖ gi÷ g×n ®îc 
di s¶n quÝ b¸u 
cña cha «ng ®Ó 

l¹i. Hiện nay di 

tích vẫn còn 

nhiều hạng mục 

chƣa hoàn thiện 

nhƣ khu nhà Tổ, 

khu nhà Khách 

và vƣờn sau chùa 

Thiếu vắng nguồn 

tƣ liệu nên chỉ biết  

từ năm 1951- 1985 

chùa không có 

ngƣời trông nom 

nên hƣ hỏng nặng, 

năm 1985 nhân dân 

địa phƣơng cùng 

nhà chùa đã đóng 

góp tiền của, trùng 

tu lớn. Hiện nay 

chùa đƣợc đầu tƣ tu 

bổ lại hoàn toàn 

bằng nhiều nguồn, 

đã hoàn thành DA 

8/2017  

 

Bình thƣờng 

 

 

 

 

Thu hút các 

hoạt động lễ 

hội truyền 

thống 

- Trong ngày hội, 

ngƣời ta tổ chức lễ 

rƣớc kiệu, hƣơng 

án, long đình, 

thuyền rồng và tiểu 

đỉnh. Trong chùa 

thì có cuộc thi diễn 

xƣớng về đề tài lục 

cúng: hƣơng, đăng, 

hoa, trà, quả, thực, 

thật sinh động. 

- Hàng năm có 2 

- Hàng năm ngày 

lễ chính của chùa 

vào 8/2 âm lịch 

- Ngoài ra các 

ngày lễ nhƣ: Phật 

đản, vu lan, và các 

lễ hội đầu năm. 

Các ngày vía Đức 

Phật Thích Ca, Di 

Lặc, Bồ Tát Quan 

Âm, Bồ Tát Phổ 

Ngày hội làng vào 

10/2 âm lịch hàng 

năm, tổ chức nghi 

lễ cầu an cho dân 

làng, ngoài ra còn 

có các ngày lễ 

thƣợng nguyên, tất 

niên, ra hè, vào 

hè... 

Các ngày vía Đức 

Phật Thích Ca, Di 

Các ngày vía 

Đức Phật Thích 

Ca, Di Lặc, Bồ 

Tát Quan Âm, 

Bồ Tát Phổ 

Hiền...  

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1630
https://vi.wikipedia.org/wiki/1632
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kỳ lễ hội lớn (Hội 

xuân 4 tháng 

giêng; Hội thu 

13,14,15 tháng 9 

âm) 

Hiền...  

 

Lặc, Bồ Tát Quan 

Âm, Bồ Tát Phổ 

Hiền...  

 

 

 

 

 

 

Các giá trị 

về kiến trúc, 

nghệ thuật 

 

 

Gác chuông với bộ 

mái kết cấu gần 

100 đàn đầu voi là 

viên ngọc quý 

trong gia tài kiến 

trúc Việt Nam. Bộ 

cánh cửa chạm 

rồng là bộ cửa độc 

đáo của cả nƣớc. 

Chùa còn bảo lƣu 

đƣợc hàng trăm 

tƣợng Pháp và đồ 

tế thời Lê. Có thể 

nói Chùa Keo là 

một bảo tàng nghệ 

thuật đầu thế kỷ 

17, với nhiều kiệt 

tác đặc sắc. 

Tấm bia dựng 

năm 1118 cao 

202 cm rộng 122 

cm, trang trí đẹp, 

kiểu rồng xoắn, 

viền hoa cúc dây. 

Ba bệ tƣợng 

bằng đá có niên 

đại thời Lý. Đó 

là ba tác phẩm 

điêu khắc đá quý 

hiếm còn sót lại. 

Chùa có quy mô 

kiến trúc không 

lớn, song cũng có 

nhiều những tác 

phẩm nghệ thuật có 

giá trị từ thế kỷ 

XIX đến nay nhƣ: 

Bộ tƣợng Tam thế, 

Di Đà tam tôn...Cụ 

thể: 42 pho tƣợng 

tròn TK XIX-XX; 

1 khám thờ, 3 đôi 

câu đối, 2 bức 

hoành phi; 3 cửa 

võng; 1 tấm bia; 1 

Bát hƣơng đồng; 4 

bát hƣơng sứ men 

lam...Tất cả đều 

TK XIX-XX 

Không có nhiều 

những công 

trình, di vật cổ 

vật đƣợc xác 

định chính xác 

niên đại và có 

giá trị kiến trúc, 

nghệ thuật 

 

 

 

 

 

Gía trị  

Lịch sử 

Nhờ sự vận động 

của bà Lại Thị 

Ngọc Lễ vốn thuộc 

dòng quyền quý. 

Chùa do Cƣờng 

Dũng hầu, Nguyễn 

Văn Trụ vẽ kiểu, 

phỏng theo kiến 

trúc của chùa Keo 

Hành Thiện. Sau 

khi xây dựng xong, 

chùa đƣợc trùng tu 

nhiều lần, Lần 

trùng tu năm 1941, 

có sự giúp đỡ của 

Trƣờng Viễn Đông 

Bác Cổ Pháp. 

- Chỉ có di tích 

gắn với vua mới 

có rồng. 

- Lý Thƣờng Kiệt, 

đã làm việc ở 

vùng đất Duy tinh 

19 năm,  

- Duy tinh là lỵ 

sở của xứ Thanh 

trong 391 năm  

(1009- 1400 ) 

 

Đã từng là một 

ngôi cổ tự bên bờ 

tây sông Nhuệ, gắn 

với đời sống tâm 

linh của ngƣời dân 

địa phƣơng. Từng 

là an toàn khu của 

Trung ƣơng thời 

41-45, cơ sở hoạt 

động bí mật của 

cán bộ Việt Minh. 

Trong kháng chiến 

chùa từng là nơi 

hội họp, huấn luyện 

của dân quân du 

kích, làm lớp bình 

dân học vụ, làm trụ 

sở họp của UBHC 

xa Phú Diễn. 

Chủ yếu với 

chức năng thờ 

Phật, phục vụ 

nhu cầu văn 

hoá, tôn giáo, 

tín ngƣỡng của 

ngƣời dân trong 

vùng nông 

nghiệp, ngoại 

thành  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_17
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_17
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_17
https://vi.wikipedia.org/wiki/1941
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_Vi%E1%BB%85n_%C4%90%C3%B4ng_B%C3%A1c_c%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_Vi%E1%BB%85n_%C4%90%C3%B4ng_B%C3%A1c_c%E1%BB%95
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Gía trị về  

Xã hội 

Tại hội chùa Keo, 

sau khi đã có 

những nghi lễ nhƣ 

mọi hội chùa khác, 

thì diễn ra trò chơi 

kéo nứa lấy lửa, 

nấu xôi, nấu chè và 

nấu cơm chay để 

mang cúng Thánh. 

Xuân, thu nhị kỳ 

tháng giêng và 

tháng 9 âm lịch, lễ 

hội chùa Keo thu 

hút hàng vạn lƣợt 

khách, tăng ni, 

phật tử cả nƣớc 

đến lễ Phật Thánh 

và tham dự lễ hội. 

Từng bị lãng quên 

sau khi tu bổ lại, 

dân quanh vùng 

đã thƣờng xuyên 

đến chùa lễ phật, 

góp phần vào 

nâng cao đời sống 

tinh thần cho vùng 

Từng bị sử dụng 

vào nhiều mục 

đích, sau khi đƣợc 

đầu tƣ tu bổ lại, 

chùa lại đƣợc đón 

ngƣời dân trong 

thôn, ngoài xóm, 

phật tử gần xa về lễ 

Phật. Dần đã tạo 

thành nếp sống văn 

hoá truyền thống 

của cộng đồng dân 

cƣ trong vùng. 

Đáp ứng nhu 

cầu đến chùa lễ 

Phật, góp phần 

vào nâng cao 

đời sống tinh 

thần cho vùng 

 

 

 

Gía trị về 

Khoa học 

 

 

Gía trị về 

Khoa học 
(Tiếp theo) 

Tiêu biểu nhất ở 

đây là kiến trúc tòa 

gác chuông chùa 

Keo. Gác chuông 

chùa Keo, cao 

11,04 m, có 3 tầng 

mái,kết cấu bằng 

những con sơn 

chồng lên nhau. Bộ 

khung gác chuông 

làm bằng gỗ liên 

kết với nhau bằng 

mộng, nâng bổng 

12 mái ngói với 12 

đao loan uốn cong 

dáng vẻ thanh 

thoát, nhẹ nhàng. 

Thể hiện kiến 

thức khoa học 

phƣơng Đông về 

bố trí kiến trúc, 

Duy Tinh nằm 

cạnh con sông 

Lạch Trƣờng, có 

nền văn hoá Hoa 

Lộc (Thuộc thời 

đồ đá mới) 

Chùa đƣợc dƣng 

trên một khu đất 

cao, rộng, giáp khu 

vực cƣ trú của dân 

làng. Cũng giống 

nhƣ bao ngôi chùa 

làng khác ở Bắc 

Bộ, di tích có 

khuôn viên cây 

xanh bóng mát bao 

quanh các công 

trình kiến trúc cổ, 

tạo sự thanh u, tĩnh 

lặng chốn cửa 

thiền. 

Là chứng tích 

trong quá trình 

phát triển đời 

sống văn hoá 

xã hội trong 

cộng đồng làng 

xã khu vực phía 

Tây kinh thành 

Thăng Long 

xƣa. 

 

 

 

 

 

- Là di tích QG đặc 

biệt còn lại khá 

nguyên vẹn sau gần 

400 năm, nhƣng 

trong quá trình bảo 

quản, tu bổ, phục 

hồi di tích, hầu nhƣ 

các cấp ban ngành 

đặc biệt là tỉnh TB 

- Chƣa có quy 

hoạch tổng thể, 

thực tế khi tiến 

hành dự án tu bổ, 

tôn tạo kéo dài 

gần chục năm nay 

vẫn chƣa hoàn 

thành hết, vì rất 

nhiều nguyên 

- Chƣa có quy 

hoạch tổng thể, quy 

hoạch chi tiết 

1/500, khi tu bổ đã 

làm thay đổi hoàn 

toàn diện mạo của 

ngôi chùa, có thể 

khang trang hơn, 

phong cách gần với 

- Hầu nhƣ ít 

đƣợc quan tâm 

chú trọng hơn, 

cảnh chùa trông 

vẫn còn đơn sơ 

và thậm chí bị 

lấn át trong khu 

dân cƣ, bởi tốc 

độ đô thị hoá 
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Một số 

những vấn 

đề trong quá 

trình bảo 

quản, tu bổ, 

phục hồi các 

di tích. 

 

và huyện Vũ Thƣ, 

vẫn chƣa tiến hành 

hoàn thành Quy 

hoạch tổng thể và 

quy hoạch chi tiết 

cho toàn khu di tích. 

- Như một tình trạng 

chung trong quá 

trình tu bổ, các ngôi 

chùa chỉ tập trung 

cho thực hiện ngay 

việc tu sửa để phục 

vụ khai thác, không 

chú trọng tới quy 

hoạch tổng thể, quy 

hoạch vùng. 

nhân, trong đó có 

nguyên nhân cơ 

bản là nguồn vốn 

cấp vẫn chƣa 

hoàn thành 

- Đặc điểm xa 

trung tâm lớn, đặt 

ở những vùng 

nông thôn còn 

chưa thuận lợi về 

điều kiện kinh tế 

vùng. 

- Do điều kiện tài 

chính eo hẹp, nên 

đầu tư manh mún, 

thiếu đồng bộ, 

thậm chí còn tuỳ 

tiện, vì hạn chế 

hiểu biết về kiến 

thức bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di 

tích 

những ngôi chùa 

nổi tiếng hơn, song 

những gì là của 

chùa Lƣu Bái đã 

tồn tại khoảng 300 

năm cho tới ngày 

nay, gần nhƣ không 

còn hiện diện. 

- Đây cũng là điển 

hình cho những 

chùa thuộc di tích 

cấp tỉnh, thành 

phố, bị quan tâm 

theo hướng đầu tư 

“làm mới” nhiều 

hơn là bảo tồn giá 

trị “nguyên gốc” 

 

ngày càng cao 

và nhanh đến 

chóng mặt. 

 

[Nguồn Tác giả thực hiện năm 2017-2018] 
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Phụ lục 07 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÔI CHÙA VIỆT XƢA VÀ NAY 

 

*** Tháp chuông, chùa Keo Thái Bình         

 

 

 

Chùa Tây Phương  

        [Ảnh tác giả chụp ngày 20/2/2016] 

         Chùa thờ Phật trên khắp đất nước 

Việt Nam có thể tập trung vào ba dạng thức 

chính: chùa người Kinh (chùa Việt), chùa 

Khơ Me và chùa Hoa.   

 

Chùa Bồ Đề- Hà Nội (Ảnh tác giả chụp ngày 

15 tháng 4 năm  2015) 

Ngôi chùa Việt trong đời sống xã hội 

          Do dân tộc Việt chiếm đa số và sống chủ 

yếu ở các vùng đồng bằng nên có thể nói kiến 

trúc của dân tộc Việt là tiêu biểu cho kiến trúc 

Việt Nam. Phật giáo du nhập và mở rộng ở 

Việt Nam chủ yếu là gắn với người Kinh (chùa 

Việt).  

 Hầu nhƣ nơi nào có ngƣời Kinh sinh sống 

thì nơi đó có chùa. Chùa chiền Việt Nam 

mang những đặc điểm đa dạng, phong phú 

về cả kiến trúc - nghệ thuật, cách bài trí lẫn 

nội dung thờ tự trong Phật điện. Song tất cả 

đều nói lên tính chất phong phú, đa dạng 

của văn hóa Phật giáo Việt Nam, mang 

đậm dấu ấn của nền văn minh Trung - Ấn.  

 

Chùa Thầy, Hà Nội (Ảnh tác giả chụp ngày 

20/2/2016) 
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 MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÔI CHÙA VIỆT XƯA VÀ NAY 

 

 

Chùa Một Cột của Hà Nội xƣa, chụp năm 1896 

 [nguồn Internet cập nhật 3/5/2018] 

 

Phật giáo nói chung, không phải 

là một lý thuyết khô cứng mà là 

một thực tại sống động, một lý 

tƣởng cao đẹp mà đi đến đâu nó 

cũng đƣợc đón nhận và hòa 

quyện cùng văn hóa bản địa để 

rồi đƣợc tiếp thu và phát triển 

nhƣ chính bản sắc văn hóa của 

dân tộc đó, bởi Phật giáo mang 

nhiều đặc tính nhân bản nhƣ hòa 

bình, từ bi, khoan dung, trí tuệ… 

bình đẳng đối với mọi tầng lớp 

xã hội mà không phân biệt giai 

cấp, giàu nghèo, sang hèn.  

 

Chùa Một cột hiện nay 

 [Nguồn Internet cập nhật 3/5/2018]  

 

CHÙA VIỆT, Thông qua 

nghiên cứu giá trị ngôi chùa, sự 

hiện diện có mặt ở đó của các 

ngôi chùa, có thể thấy đƣợc đi 

cùng với ảnh hƣởng của ngôi 

chùa là sự mở mang phát triển 

nhiều mặt trong đời sống xã 

hội của tộc ngƣời chủ thể. Vì 

thế, vai trò của ngôi chùa Việt 

gắn với bƣớc đi hình thành 

phát triển của dân tộc Việt 

Nam trong suốt chiều dài lịch 

sử.  
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C H Ù A  V I Ệ T  X Ƣ A 

 

Có những ngôi chùa cổ chỉ còn đƣợc nhắc tới trong sử sách, 

 trong các biên chép của các nhà nghiên cứu nhƣ chùa Báo Ân, ở Hà Nội 

 

Chùa Báo Ân khi chƣa bị phá 

 [Nguồn Internet cập nhật 3/5/2018] 

 

 

Có những ngôi chùa Việt, gắn với 

bƣớc đi hình thành phát triển của 

dân tộc Việt Nam trong lịch sử. 

C h ù a D â u - Ngôi chùa cổ xưa nhất 

Việt Nam, nằm trên đất Luy Lâu, cách 

Hà Nội về phía đông khoảng 20km, 

được xây dựng từ thế kỷ thứ 2 từ thời Sỹ 

Nhiếp làm thái thú. Chùa Dâu thờ nữ 

thần Pháp Vân nên còn gọi là chùa 

Pháp Vân và nằm trong vùng đất Cổ 

Châu nên cũng gọi là chùa Cổ Châu. 

Chùa gắn liền với sự tích Tứ Pháp. 

 

Ngôi chùa Việt cổ nhất  

 

Chùa Dâu - Bắc Ninh (Di tích QG Đặc biệt) 

[Nguồn Tác giả chụp 15/3/2016] 
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Chùa Dâu nơi phát xuất Dòng Thiền đầu tiên  

C h ù a D â u 

     

     * Sự tích Tứ Pháp 

      Từ thân cây dung thụ thần 

kì, ngƣời dân tạc bốn pho tƣợng 

Nữ thần Pháp Vân, Pháp Vũ, 

Pháp Lôi, Pháp Điện, tức là bốn 

chị em thần Mây, Mƣa, Sấm, 

Chớp của tín ngƣỡng nông 

nghiệp, và đặt thờ ở bốn ngôi 

chùa Dâu, Đậu, Tƣớng, Dàn. 

Giữa cây dung thụ còn một khối 

đá, gọi là Thạch Quang Phật, 

đƣợc thờ chung ở chùa Dâu. Bà 

mẹ Man Nƣơng khi mất đƣợc 

thờ trong chùa Tổ cách chùa 

Dâu không xa.  

 

    * Đặc điểm Phật giáo Việt Nam 

 

         Phật giáo Việt Nam cũng có những đặc 

điểm khác biệt so với Phật giáo nguyên thủy 

và Phật giáo các nước khác trên thế giới. 

Trong các ngôi chùa Việt ngoài việc thờ 

Phật còn các Thánh, Thần, Mẫu, ngoài 

tượng Phật còn có các vị Bồ Tát, La Hán. Dù 

được bản địa hóa để hòa quyện cùng văn 

hóa dân tộc nhưng kinh điển Phật giáo vẫn 

được truyền thừa trong suốt hơn 2000 năm 

lịch sử của Phật giáo Việt Nam. 

 

[Nguồn Internet.VN cập nhật 3/5/2018] 
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Chùa, tháp Phổ Minh - Nam Định [nguồn Internet cập nhật 3/5/2018] 

Không gian chùa Việt với ngọn tháp giữa nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm. 

 

 

Họa đồ mặt đứng tháp Phổ Minh (cắt qua thềm nền Tháp) 

và Ngôi Tháp điểm nhấn trong quang cảnh trước sân chùa Việt 
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Gác chuông, chùa Thiên Trù, khu danh thắng Hương sơn - Hà Nội  

Vẻ đẹp như một bông hoa sen (Nguồn Internet cập nhật ngày 10/8/2018) 
 

C H Ù A  V I Ệ T  X Â Y  M Ớ I  H I Ệ N  N A Y 

 

Chùa Việt ngày nay, chùa Tam Chúc - Hà Nam xây dựng năm 2019  

(Nguồn Internet cập nhật ngày 10/5/2019) 
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Phụ lục 08 

HÌNH ẢNH BỐ CỤC NGÔI CHÙA VIỆT TRUYỀN THỐNG Ở BẮC BỘ 

   

Sự kết hợp giữa địa thế đất, hướng và cây cỏ đã tạo nên 

một không gian cảnh quan lý tưởng cho công trình kiến trúc chùa Việt 

 

Phối cảnh chùa Chung Linh, Nghệ An [nguồn C.Ty CP ARCHI.VN cung cấp] 
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Phụ lục 09: Hình thức bố cục thông thƣờng ngôi chùa Việt truyền thống 

Kiến trúc chùa truyền thống Việt Nam khá đa dạng,  

có thể các kiểu bố cục xuất hiện qua các thời kỳ lịch sử khác nhau 

 

Bố cục theo nội Công, ngoại Quốc dạng thức nhiều chùa Việt  

[Nguồn Kiến trúc chùa Việt Nam- Viện Bảo tồn tu bổ, tr 11] 

 

Bố cục phức hợp [Nguồn Kiến trúc chùa Việt Nam- Viện Bảo tồn tu bổ, tr 146] 
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Bố cục theo chữ Tam chùa Kim Liên, Hà Nội  

(Nguồn Kiến trúc chùa Việt Nam- Viện Bảo tồn tu bổ, tr 189)  

 

Bố trí Phật điện điển hình trong chùa Việt ở Bắc Bộ  

[Nguồn theo tác giả Trần Lâm Biền- về cách bài trí tượng chùa Việt] 
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Cấu trúc một kiến trúc gỗ điển hình [Nguồn Internet, cập nhật ngày 20/1/2018] 
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Phụ lục 10 

Kết quả khảo sát đánh giá thực tiễn thông qua các trƣờng hợp nghiên cứu 

10.1. Khảo sát, phân tích qua mô hình quản lý di tích và quản lý dự án đầu tư tu 

bổ, tôn tạo di tích (lựa chọn theo tiêu chí phân cấp quản lý) 

a/ Di tích cấp Quốc gia đặc biệt - Chùa Keo Thái Bình  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 10.1: Mối liên hệ QL dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Keo [nguồn NCS] 

 Theo sơ đồ mối quan hệ quản lý dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Keo đƣợc 

hiểu Các kí hiệu nhƣ sau:  

BQL DT Keo 

(ĐV Sự nghiệp) 

Sở Nội vụ 
(P. phụ trách) 

Sở, ngành 

(liên quan) 

Giám đốc sở 

VHTTDL 

 

Phòng nghiệp vụ 

QL Di sản VH 

 

C.bộ, công chức 

(chuyên môn) 

Các Dự án quy hoạch, tu bổ, tôn tạo. Chùa Keo 

Theo nguồn vốn NSNN cấp, và các nguồn khác  

Ban 

TG 

Tỉnh, 

TP 

Các 

đơn vị 

chuyên 

môn tu 

bổ DT 

Sƣ trụ 

trì tại 

chùa 

BQL 

DA 

tu bổ 

di 

tích 

Chủ 

tịch 
UBND 

huyện, 

Thị xã.  

GHPG 

huyện 

thị 

UBND 

xã Duy 

nhất, và 

đại diện 

dân đp. 

UBND Tỉnh,  

Thành phố 
Bộ VH_Cục ds  

(QLNN về CM) 
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  Ký hiệu chiều quản lý Nhà nƣớc cấp trực thuộc trong bộ máy  

  Quản lý các tổ chức CT, Chính trị- Xã hội, đơn vị sự nghiệp công 

  Tác động theo nguyên tắc giám sát, hay hợp đồng kinh tế 

  Tác động theo nguyên tắc chi phối chức năng hai chiều. 

 Theo quy định trƣớc đây, khi xuất hiện dự án, và triển khai Dự án đầu tƣ tu bổ, 

tôn tạo, phát huy giá trị di tích chùa Keo, thì GĐ Sở VH-TTDL tỉnh Thái Bình ra 

quyết định thành lập BQLDA cụ thể, khi dự án hoàn thành sẽ tự giải thể theo luật 

định (Thành viên BQLDA gồm: 1 GĐ ban QLDA thƣờng do GĐ Sở VHTTDL kiêm 

nhiệm hoặc ủy quyền cho P.GĐ, và các thành viên; trong đó có ban QL di tích; 

UBND xã Duy Nhất; đại diện thôn…);  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 10.1a: Mô hình Ban Quản lý Di tích chùa Keo [nguồn NCS] 

 - Ban quản lý di tích (Sơ đồ 10.1a): đơn vị quản lý khu di tích là Ban QLDT 

chùa Keo, Thái Bình (là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Vũ Thƣ, hiện nay gồm 

13 nhân sự trong đó: có 6 biên chế và 7 hợp đồng), do UBND huyện Vũ Thƣ thành 

lập, theo quyết định phân cấp số 165/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái 

Bình (xem thêm sơ đồ 10.1). 

Quan sát trên sơ đồ 10.1. Hệ thống mô hình quản lý và thực tế ta thấy việc 

thực hiện quản lý dự án đầu tƣ ở chùa Keo Thái Bình, có một số vấn đề sau:  

 - Vai trò của BQL Di tích mờ nhạt (trong khi trực tiếp quản lý, nên các thành 

viên BQLDT đã đƣợc đào tạo, hiểu về di tích và có chuyên môn sâu hơn BQLDA); 

 - Thành phần chủ chốt của BQLDA thuộc sở VHTTDL; 

 - Đại diện cộng đồng chỉ có tính cơ cấu, thiếu tiếng nói giá trị của dân; 

 - Vai trò Sƣ trụ trì chùa Keo, chƣa gắn trách nhiệm theo luật, coi nhƣ “chủ thụ 

hƣởng vốn” khá thụ động, là nguyên nhân dễ sai phạm trong hoạt động tu bổ, tôn tạo. 

Trƣởng BQLDT 

Bùi Văn Thương 

Phó BQL   

TP. Văn hóa 

 

Phó BQL   

Đđức Quang 

 

 

Nghiệp vụ 

KH 

Tổ Hƣớng 

dẫn viên 

 

Tổ QL 

công đức 
Tổ vệ 

sinh MT 

Hợp 

đồng lđ 

 

Hợp 

đồng lđ.. 

 

Phó BQL   

CT xã DN 

 

 



 190 

- Ngoài ra, theo Khoản 3 Điều 3, Thông tƣ 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV, 

ngày 14 tháng 9 năm 2015, Ban Quản lý di tích QG đặc biệt là đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Sở VH-TTDL. Đối chiếu với thẩm quyền quyết định là trái với quy định 

(vấn đề này sẽ đƣợc khuyến nghị trong phần giải pháp ở chƣơng 3 của luận án này). 

- Với QLDA, cũng đang là vấn đề vƣớng mắc chƣa có lời giải hiệu quả, nếu 

theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý Dự án đầu tƣ XD, thì tỉnh Thái Bình, 

huyện Vũ Thƣ phải tiến hành thành lập Ban QL các dự án chung của huyện Vũ Thƣ 

để quản lý dự án đầu tƣ (trong đó có các dự án đầu tƣ tu bổ, tôn tạo chùa Keo), nhƣng 

hiện nay chƣa triển khai. Trong khi dự án đầu tƣ đã giao cho UBND huyện Vũ Thƣ 

làm chủ đầu tƣ, điều này là không chuyên nghiệp. 

b/ Di tích Quốc gia- chùa Sùng nghiêm Diên thánh, Thanh Hóa 

- Ban QL di tích (Đa số kiêm nhiệm, không biên chế chính thức) đƣợc thành 

lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc gồm: Cấp lãnh đạo, 1 

trƣởng ban (Bà Vũ Thị Hà- P.CT phụ trách Văn xã UBND huyện Hậu Lộc), và 2 phó 

ban (Trƣởng phòng VH huyện Hậu Lộc, Chủ tịch xã Văn Lộc). Các thành viên có: 

trƣởng phòng Kinh tế, Tài chính- Đầu tƣ, trƣởng Công an huyện, đại diện UBND xã, 

chủ tịch Mặt trận tổ quốc, Văn hóa xã Văn Lộc, và nhà Sƣ trụ trì [Sơ đồ 10.1b].  

- Để thực hiện dự án đầu tƣ, Ban quản lý dự án đƣợc Chủ tịch UBND huyện 

Hậu Lộc chịu trách nhiệm quyết định. Thành phần bao gồm: Trƣởng ban, là Chủ tịch 

UBND huyện Hậu Lộc Nguyễn Văn Luệ; 1 Phó Ban (P.CT phụ trách văn xã) và các 

thành viên còn lại của ban QL di tích theo sơ đồ 10.1b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 10.1b: Mô hình Ban QL Di tích, QLDA chùa Sùng nghiêm [nguồn NCS] 

CT UBND huyện 

(Trƣởng BQLDA) 

Trƣởng BQL Di tích 

Chùa Sùng nghiêm 

Phó ban DT 

TP. Văn hóa 
Phó ban DT 

CT Xã VLộc 

Phòng.  

VH huyện 

ĐD. UB 

xã có DT 

TP 

Kinh tế 

TP 

Tài chính 

P.TCA 

Huyện 

Nhà sƣ 

Trụ trì 
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 - Nếu xem xét và quan sát theo mô hình quản lý di tích qua 2 trƣờng hợp cụ 

thể ở hai cấp, di tích Quốc gia và di tích Quốc gia đặc biệt, ta thấy nội dung, chức 

năng nhiệm vụ nhƣ nhau, cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập BQLDT 

đều là cấp huyện. Song ở di tích cấp QG đặc biệt chùa Keo, là đơn vị sự nghiệp, phát 

huy tốt vai trò trách nhiệm, trong bảo tồn khu di tích.Nhƣng khi triển khai dự án tu bổ 

di tích, đang vấp phải vấn đề, chƣa thành lập đƣợc đơn vị chuyên môn chuyên trách 

BQL các DA huyện, trong khi chủ trƣơng thực tiễn đang tăng cƣờng siết chặt quản lý 

tổ chức và giảm biên chế. 

- Mô hình QLDA chùa Sùng nghiêm có lợi thế hơn, khi Chủ tịch UBND 

huyện kiêm trƣởng ban QLDA, nhƣng về mặt chuyên môn QLDA đầu tƣ lại phát sinh 

hạn chế (đƣợc nói tới trong chƣơng 3). 

c/ Di tích cấp tỉnh, Thành phố- chùa Lưu Bái, Hà Nội 

- Ban QL di tích (giống mô hình di tích cấp Quốc gia) đƣợc thành lập theo 

Quyết định thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận, huyện gồm: Lãnh đạo ban; Có 1 

trƣởng ban (thƣờng là phó Chủ tịch UBND quận, huyện chuyênphụ trách Văn- xã), 

và 2 phó ban (thƣờng là Trƣởng phòng VH huyện và Chủ tịch xã, phƣờng nơi có di 

tích); Các thành viên khác trong ban QLDT còn có: trƣởng phòng Kinh tế, Tài chính- 

Đầu tƣ, Công an huyện, đại diện UBND xã phƣờng, chủ tịch Mặt trận tổ quốc, Văn 

hóa xã, và nhà Sƣ trụ trì [Sơ đồ 10.1c].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 10.1c. Mô hình khái quát quản lý DA chùa Lưu bái [nguồn NCS]  

TBQLDA tu bổ 

Chùa Lƣu bái 

Phó ban DT 

TP. Văn hóa 

Phó ban DT 

CT phƣờng 

Phòng.  

VH quận 

ĐD. UB 

phƣờng 

CT Mặt 

Trận tq 

TP 

Tài chính 

P.TCA 

Huyện 

Nhà sƣ 

Trụ trì 

CT UBND quận 

Bắc Từ Liêm 
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- Cách làm theo mô hình này, tuy phát huy hết những lợi thế các cá nhân đang 

hiểu về di tích, và tiết kiệm kinh phí trả lƣơng của các thành viên trong Ban QLDT; 

Nhƣng ở mỗi địa phƣơng lại có những thuận lợi, khó khăn riêng trong hoạt động 

QLDA đầu tƣ bảo tồn tu bổ di tích, ngay với chùa Sùng nghiêm cũng vậy. Về chuyên 

môn không phải do BQLDT có, mà hoàn toàn do các nhà tƣ vấn. Về tổ chức thực tế 

khá phức tạp và gần nhƣ chỉ thành lập cho đủ thành phần, chứ vai trò thúc đẩy cho dự 

án hiệu quả là hoàn toàn không có. 

d/ Di tích trong danh sách, chưa xếp hạng - chùa An Thái, Hà Nội 

Để hiểu rõ những đặc điểm cơ bản trong việc thực hiện dự án, bảo quản, tu bổ 

chùa tại các xã, phƣờng khi chƣa xếp hạng di tích, tác giả đã lựa chọn trƣờng hợp 

điển hình: chùa An Thái, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội làm nghiên cứu điển hình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 10.1d. Mô hình khái quát quản lý DA chùa An Thái; [nguồn NCS] 

Đặc điểm chung ở mô hình QLDA: Ban quản lý dự án, sử dụng trùng khớp với 

Ban QLDT đƣợc chủ tịch UBND xã, phƣờng thành lập gồm. 

Lãnh đạo ban: 1 trƣởng ban (P.CT phụ trách Văn xã, UBND Phƣờng Đại Mỗ, 

xã Đông Cứu), và 2 phó ban (1 Phụ trách VH xã- phƣờng, 1 Trƣởng thôn, tổ dân phố) 

Các thành viên có: trƣởng phòng Tài chính- Đầu tƣ, trƣởng Công an Xã, đại 

diện thôn, Mặt trận tổ quốc, Văn hóa thôn, và nhà Sƣ trụ trì [Sơ đồ 10.1d].  

e/ Đối chiếu các nguyên tắc trong hoạt động tu bổ, tôn tạo 

- Việc tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng: 

Chỉ có chùa Keo, di tích cấp quốc gia đặc biệt tuân thủ đúng các quy định của 

pháp luật về xây dựng, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề tiến hành chậm; chẳng hạn 

việc thực hiện quy hoạch, hiện nay đang tiến hành. 

TB QLDA tu bổ 

chùa An Thái 

Phó ban DT 

PT.Văn hóa 
Phó ban DT 

Trƣởng thôn 

PT 

VH Xã 

ĐD. UB  

Thôn 

Mặt trận  

TQ 

Tài chính 

thôn 

TCA 

Xã 

Nhà sƣ 

Trụ trì 
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Các trường hợp khác đều chưa lập quy hoạch chung, quy hoạch vùng, quy 

hoạch chi tiết 1/500. 

- Phù hợp với mục tiêu của chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội: 

Chùa Keo đang triển khai quy hoạch, nên mới có đánh giá về mục tiêu chiến 

lƣợc phát triển kinh tế - xã hội. 

Các trường hợp nghiên cứu khác đều không triển khai 

- Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải đƣợc lập: 

Chỉ có chùa Keo, di tích cấp quốc gia đặc biệt đang tiến hành (đƣợc Chính phủ 

phê duyệt chủ trƣơng năm 2018) 

- Quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

phải xuất phát từ nhiệm vụ giữ tối đa các yếu tố gốc của di tích để phát huy giá trị.  

Đa phần đều ở tình trạng, khi duyệt dự án thì cam kết gìn giữ tối đa các yếu tố 

gốc, đến thực tế triển khai thi công hoàn toàn bị bỏ quên. 

- Đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp về không gian kiến trúc: 

Hầu hết đều chƣa đƣợc chú trọng để đảm bảo tính đồng bộ 

Phần nội dung dự án tu bổ di tích:  

Lệ thuộc khá nhiều vào các đơn vị tƣ vấn và năng lực của các nhà chuyên môn, 

trực tiếp tham gia lập dự án (vấn đề có tính mở, không một dự án nào có tính tƣơng 

đồng với nhau). Nên trong tất cả các trƣờng hợp nghiên cứu, đều đã có các công ty tƣ 

vấn thiết kế, lập dự án đầu tƣ trƣớc khi thi công. 

Thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ di tích chùa Việt qua 

trường hợp nghiên cứu 

- Đã có sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nhà thầu qua hồ sơ dự thầu. Tuy 

nhiên trong thực tế, tình trạng mua hồ sơ theo hình thức “lƣới vét” của nhà thầu thi 

công chính, vẫn tồn tại. Kể cả dự án chùa Keo Thái Bình, di tích Quốc gia đặc biệt, 

nhƣng tình trạng vẫn diễn ra, khi đã xác định rõ nhà thầu. 

- Vai trò phân tích lựa chọn nhà thầu của các chủ đầu tƣ chƣa thật sự công 

minh, chuyên nghiệp. Do đó việc cân nhắc đầy đủ các yếu tố chƣa đảm bảo theo 

thông lệ và theo quy định của luật. Đặc biệt qua trƣờng hợp chùa Kiều Mai, Hà Nội, 

nhà thầu thực hiện chƣa đáp ứng tốt hiệu quả vì năng lực. Nhƣng kết quả thực hiện 

đấu thầu vẫn đƣợc báo cáo làm đạt yêu cầu cao, đây cũng là thực tế chung trong các 

dự án đầu tƣ xây dựng trong nhóm B, C theo quy định. 
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10.2. Một số kết quả và những hạn chế qua các trường hợp nghiên cứu 

a/ Chùa Keo, Vũ Thư, Thái Bình 

Loại hình di tích nghiên cứu: Di tích cấp Quốc gia Đặc biệt 

Thời gian nghiên cứu: Đang trong giai đoạn thực hiện dự án “Quy hoạch tổng 

thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, Thái 

Bình” năm 2017 - 2018. 

- Về quy hoạch: Thủ tƣớng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng 

thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, huyện Vũ 

Thƣ, tỉnh Thái Bình. Đây là lợi thế điển hình, có lẽ chỉ có những khu di tích chùa 

thuộc loại hình di tích cấp quốc gia đặc biệt mới đƣợc tập trung chú trọng để lập quy 

hoạch tổng thể.  

- Cụ thể, phạm vi lập quy hoạch của di tích là 13,5ha, bao gồm toàn bộ khu 

vực bảo vệ I, bảo vệ II của di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo diện tích 4,18ha và 

phần đất mở rộng về phía Đông và phía Đông Bắc của di tích thuộc địa phận xã Duy 

Nhất và xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình, diện tích mở rộng 9,32ha. 

- Công tác tu bổ luôn tôn trọng ý tưởng kiến trúc, yếu tố nguyên gốc và giá trị 

văn hoá hàm chứa trong kiến trúc của công trình. 

- Làm tốt việc lược bỏ khỏi di tích phần bổ sung không chuẩn, không chính 

đáng, làm ảnh hưởng sai lệch các mặt giá trị của di tích. 

- Đã làm tốt việc tạo điều kiện cho khách tham quan tiếp cận và hƣởng thụ các 

mặt chân lý chính các giá trị của di tích chùa. 

Hạn chế 

- Tuy là di tích QG đặc biệt song cho đến cuối năm 2017, các cơ quan ban 

ngành từ TW, tới địa phƣơng mới triển khai lập quy hoạch tổng thể, và quy hoạch chi 

tiết 1/500; 

- Chƣa kết nối, phối hợp tốt giữa các cấp chính quyền, ngành văn hoá, nhân 

dân sở tại, vị tăng ni trụ trì, trong hoạt động tu bổ di tích hiện nay, mà hoàn toàn thụ 

động do cấp cao hơn.  

- Vấn đề bảo quản, sửa chữa nhỏ, tu sửa cấp thiết vẫn chƣa đƣợc coi trọng 

thƣờng xuyên, liên tục. 

- Ban quản lý thuần tuý chỉ với vai trò khai thác tiềm năng của di tích. 

- Trong các lễ hội vẫn xuất hiện nhiều hiện tƣợng xâm hại đến di tích. 
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- Hoạt động tăng cƣờng công tác giáo dục, tuyên truyền và phổ biến Luật di 

sản văn hóa và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động bảo tồn di 

tích, thực sự chƣa hiệu quả. 

b/ Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh, Hậu lộc, Thanh Hoá 

Loại hình di tích nghiên cứu: Di tích cấp Quốc gia  

 Thời gian khai thác nghiên cứu tư liệu: Giai đoạn thực hiện dự án “tu bổ, tôn 

tạo Di tích Quốc gia, chùa Sùng nghiêm Diên Thánh” từ năm 2008- nay. 

- Về quy hoạch: Tuy đã đƣợc duyệt tổng mặt bằng khi làm dự án tu bổ, tôn tạo 

năm 2008, nhƣng chƣa có quy hoạch tổng thể và qui hoạch chi tiết.  

- Công tác tu bổ đã có kết quả chống xuống cấp đáng khích lệ. 

- Việc gìn giữ được các yếu tố nguyên gốc như Bia đá dựng năm 1118, bộ 3 bệ 

đá hoa sen từ đời Lý đến nay đã gần chín thế kỷ, đó là nguồn tư liệu quý giá của di 

tích. Tuy nhiên việc bị mất 3 pho tượng Tam thế đặt trên 3 bệ sen (mất năm 2012) 

đến nay vẫn chưa tìm lại được. 

- Đã làm tốt việc tạo điều kiện cho khách tham quan tiếp cận và hƣởng thụ các 

mặt chân lý chính các giá trị của di tích. 

Hạn chế 

- Là di tích QG song cho đến năm 2017, các cơ quan ban ngành từ TW, tới địa 

phƣơng chƣa chủ động triển khai lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết 1/500. 

Đây là nguyên nhân để các hộ gia đình lấn chiếm đất chùa. Không thực hiện đƣợc 

nhiệm vụ giữ gìn tối đa các yếu tố gốc của di tích chùa, để phát huy giá trị. Đảm bảo 

tính đồng bộ và phù hợp về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, môi 

trƣờng cảnh quan trong khu vực quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 

- Tình trạng xâm phạm vào diện tích khuôn viên chùa (Nhà dân ở trên đất 

chùa) tồn tại từ những thời gian vài ba chục năm trƣớc đây, cho tới nayvẫn chƣa đƣợc 

giải quyết triệt để. 

- Việc tôn trọng ý tƣởng kiến trúc, yếu tố nguyên gốc và giá trị văn hoá hàm 

chứa trong kiến trúc của công trình chƣa tốt. 

- Chƣa kết nối, phối hợp tốt giữa các cấp chính quyền, ngành văn hoá, nhân 

dân sở tại, vị tăng ni trụ trì, trong hoạt động tu bổ di tích hiện nay, mà hoàn toàn thụ 

động do cấp cao hơn.  

- Phát sinh hiện tƣợng dự án kéo dài chƣa kết thúc. 

- Vấn đề bảo quản, sửa chữa nhỏ chƣa đƣợc coi trọng thƣờng xuyên. 
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- Chỉ có hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và các già, các vãi trong thôn quan tâm 

tới hoạt động tu bổ ở chùa. 

- Hoạt động tăng cƣờng công tác giáo dục, tuyên truyền và phổ biến Luật di 

sản văn hóa và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động bảo tồn chƣa 

hiệu quả. 

c/ Chùa Lưu Bái, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

 Loại hình nghiên cứu: Di tích cấp Tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 

 Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo tổng thể từ năm 

2012- 2017. 

 - Về quy hoạch: Mới thực hiện dự án giai đoạn 1 (năm 2013-2014) và giai 

đoạn 2 (năm 2016-2017) đã đƣợc duyệt tổng mặt bằng năm 2012, chƣa có quy hoạch. 

 - Công tác tu bổ đã có kết quả khích lệ, cảnh chùa đã khang trang hơn. 

 - Việc gìn giữ được các yếu tố nguyên gốc như bộ tượng thế kỷ XIX-XX đó là 

nguồn tư liệu quý của chùa và của địa phương. 

 - Đã làm tốt việc tạo điều kiện cho phật tử địa phƣơng, khách tham quan tiếp 

cận và hƣởng thụ không gian văn hoá cũng nhƣ các giá trị của di tích. 

 Hạn chế 

- Là di tích cấp Tỉnh, thành phố (TP Hà Nội) song cho đến năm 2017, các cơ 

quan ban ngành từ TW, tới địa phƣơng chƣa triển khai lập QH tổng thể, QH chi tiết 

1/500; 

- Thực hiện hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi chưa thực sự đạt kết quả về 

mặt giá trị kiến trúc, nghệ thuật, khoa học. 

- Việc tôn trọng ý tƣởng kiến trúc, yếu tố nguyên gốc và giá trị văn hoá hàm 

chứa trong kiến trúc của công trình chƣa tốt. 

- Chƣa kết nối, phối hợp tốt giữa các cấp chính quyền, ngành văn hoá, nhân 

dân sở tại, vị tăng ni trụ trì, các đơn vị thực hiện trong hoạt động tu bổ di tích vừa 

qua, mà hoàn toàn một chiều do cấp cao hơn.  

- Dự án triển khai nhanh, song kết quả chƣa tạo đƣợc sự đồng thuận và tiếng 

nói chung giữa nhà chùa, phật tử, ngƣời dân với chính quyền (chủ Đầu tƣ), cùng các 

đơn vị tham gia quá trình tu bổ. 

- Vấn đề bảo quản, sửa chữa nhỏ chƣa đƣợc coi trọng thƣờng xuyên. 

- Hoạt động tăng cƣờng công tác giáo dục, tuyên truyền và phổ biến Luật di 

sản văn hóa và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động bảo tồn chƣa 

hiệu quả 
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d/ Chùa An Thái, Nam Từ Liêm, Hà Nội;  

 Loại hình nghiên cứu: Trong danh mục Di tích của địa phương 

- Là chùa cổ nằm trong thôn theo đúng vai trò của “chùa làng” ở trong các 

làng quê Bắc Bộ - Việt Nam, vẫn còn giữ đƣợc nét cổ kính, u tịch, và linh thiêng, 

luôn nuôi dƣỡng những nét văn hoá làng hồn nhiên, trong thời đại toàn cầu hoá, nền 

kinh tế thị trƣờng hiện nay nếu biết phát huy sẽ là những lợi thế. 

- Còn lƣu giữ đƣợc Tam quan; bộ tƣợng thờ, hoành phi, câu đối, cửa vong, bát 

nhang...Thời kỳ nhà Lê- Nguyễn  

- Giữ đƣợc truyền thống văn hoá dân tộc đối với việc hƣớng thiện, theo giáo lý 

nhà Phật, luôn luôn thƣơng yêu đùm bọc lẫn nhau trong thôn, ngoài xóm, luôn “Đại 

từ, Đại bi, Đại hỷ, Đại xả”. 

Hạn chế 

 - Không có quy hoạch, tuỳ theo từng thời kỳ, tuỳ theo tình hình tài chính do 

các Phật tử và các nhà hảo tâm công đức; có nhiều làm nhiều, có ít làm ít. 

- Hiện nay đang thực hiện xây lại ngôi nhà Tổ mà không theo bất cứ nguyên 

tắc nào, chỉ nhằm mục tiêu xây mới lại nhà Tổ, to hơn, khang trang hơn, và thậm chí 

cao hơn cả ngôi Tam Bảo hiện nay. 

- Ngôi Tam bảo cũng đã đƣợc “Làm mới” gần đây (cuối năm 2015) 

- Việc bảo quản, tu bổ, tôn tạo chỉ lệ thuộc vào nhận thức của vị sƣ trụ trì, hay 

các vị sƣ khác trong chùa. 

- Không có sự kết nối, phối hợp tốt giữa các cấp chính quyền, ngành văn hoá, 

nhân dân sở tại, chƣ vị tăng ni trụ trì với đơn vị thực hiện tu bổ di tích, mà hoàn toàn 

một chiều do vị sƣ trụ trì, trao đổi với đại diện thôn, xóm. 

- Chùa dễ làm mất đi yếu tố gốc của di tích, do nhận thức và do quan niệm 

thích “Làm mới” thì phải mới hết, của chính chủ đầu tƣ hay nhà chùa. 

10.3. Nhận xét, đánh giá thông qua thực tế quản lý 

Quan sát, xem xét mô hình quản lý các trƣờng hợp nghiên cứu đã nêu ra ở trên 

và qua thực tiễn, tác giả có một số ý kiến đánh giá nhƣ sau: 

a/ Với các di tích chùa Việt là di tích cấp Quốc gia đặc biệt (Qua trƣờng hợp 

chùa Keo, Thái Bình), đƣợc phép thành lập BQLDT dựa theo Thông tƣ liên Bộ Nội 

vụ- Bộ VHTTDL, là đơn vị sự nghiệp. Do vậy có điều kiện để chuẩn hóa các nội 

dung thực hiện quản lý bảo tồn và phát huy di tích, phục vụ lợi ích cộng đồng, lợi ích 

xã hội hiệu quả hơn. Song, vấn đề thực tiễn đang triển khai lại ngƣợc hẳn, chẳng hạn 

BQLDT thì cấp huyện đƣợc phân cấp toàn bộ chịu trách nhiệm từ quỹ lƣơng đến mọi 
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hoạt động. Trong khi BQLDA lại đang có sự hiện diện của Sở, ngành liên quan của 

tỉnh, hoặc đôi khi còn trực tiếp là cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng nắm giữ 

vị trí lãnh đạo chủ chốt BQLDA. 

b/ Với di tích cấp Quốc gia và di tích cấp Tỉnh, tuy không có tổ chức bộ máy 

chuyên môn (có hạn chế), song lại phù hợp với xu hƣớng cải cách tổ chức bộ máy, 

tinh giản biên chế nhƣ hiện nay, không tổ chức biên chế quản lý.  

c/ Với di tích trong danh mục chƣa xếp hạng, tổ chức bộ máy linh hoạt hơn và 

đặc biệt gần dân hơn, dễ huy động sức dân và kêu gọi xã hội hóa để đầu tƣ bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích tốt hơn. 

Ngoài ra với những những hạn chế bất cập chung trong hoạt động tu bổ, tôn 

tạo di tích, theo tác giả còn có một số vấn đề: 

 Một là, các đơn vị chuyên môn tƣ vấn quá mỏng, thiếu chuyên môn cao, 

không chuyên nghiệp theo đúng nghĩa. Việc phân công, phân cấp, giao cho địa 

phƣơng (cấp huyện, xã), chƣa có sự chuẩn bị về mặt đội ngũ có chuyên môn chuyên 

ngành tƣơng ứng để quản lý di tích. 

 Hai là, Sự can thiệp của chính quyền các cấp vào hoạt động chuyên môn tu bổ, 

tôn tạo các di tích chùa Việt mang tính lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. 

 Ba là, Sự thiếu hiểu biết của những vị sư trụ trì tại chùa, hay của cộng đồng 

địa phƣơng có di tích chùa Việt. Làm sai lệch các yếu tố gốc theo lối áp đặt cá nhân, 

khiến các bộ phận chuyên môn mất vai trò. Quản lý vốn xã hội hoá, thiếu chặt chẽ, 

thiếu đồng bộ, phân bổ vốn không đúng nguyên tắc.  

 Bốn là, việc các địa phƣơng làm sai nguyên tắc đầu tƣ, điều chuyển vốn không 

đúng mục tiêu, không có nguồn đối ứng, làm ảnh hƣởng tiến độ, hiệu quả đầu tƣ vì 

thế mà đạt đƣợc không cao. 

 Năm là, sự phối kết hợp giữa địa phƣơng với Bộ chủ quản trong công việc 

không đồng bộ, từ việc ban hành cơ chế chính sách đến thực hiện việc chỉ đạo điều 

hành. Công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát còn mang tính hình thức, thiếu đồng bộ, 

kết quả tu bổ, tôn tạo chƣa đáp ứng với thực tiễn. 

 Sáu là, công tác tuyên truyền giáo dục về công tác tu bổ, tôn tạo di tích chùa 

Việt còn nhiều hạn chế, thông tin báo chí lệch lạc, chƣa chuẩn xác. 

Cũng theo tinh thần của Đảng, Nhà nƣớc trong các Nghị quyết của TW tại các 

kỳ đại hội Đảng, về chiến lƣợc phát triển văn hóa. Thời gian tới chúng ta cần có giải 

pháp lâu dài, để sự nghiệp bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa là tinh hoa văn hoá 

Phật giáo của dân tộc ta đƣợc lâu bền, trƣờng tồn.  
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- Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nƣớc về hoạt động tu bổ, tôn 

tạo và chất lƣợng hoạt động của các tổ chức liên quan, các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Cần đề cao quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo tồn phát huy giá trị di 

sản văn hóa dân tộc. Tinh giản gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lƣợng, sử dụng hiệu 

quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Vấn đề đặt ra không riêng về hệ thống tổ chức, bộ máy, nhân sự thực hiện 

chức năng quản lý Nhà nƣớc về tu bổ, tôn tạo di tích Phật giáo. Mà còn là vai trò 

trách nhiệm của chính Giáo hội Phật giáo VN trong việc quản lý các cơ sở tự viện, và 

trong việc bồi dƣỡng nâng cao năng lực hiểu biết giá trị và phát huy giá trị di tích.  

- Hoạt động chuyên môn, ngành nghề của các kỹ sƣ, kiến trúc sƣ, hoạ sỹ, các 

nhà chuyên môn...Các nghệ nhân dân gian, hiện nay khi thực hiện hoạt động tu bổ, 

tôn tạo di tích, không theo một chuẩn lý thuyết nào để vận dụng vào, nên hiệu quả 

chƣa đồng bộ. Đôi khi còn tuỳ theo kinh nghiệm truyền nghề, mực thƣớc lối dân gian 

truyền thống từng vùng, miền. Các nhà chuyên môn kỹ thuật, vẫn đang vận dụng các 

quan điểm lý thuyết tu bổ của phƣơng Tây, dẫn tới những vƣớng mắc khó giải quyết, 

do không phù hợp về các điều kiện thực tiễn để vận dụng các quan điểm lý thuyết ấy 

với từng đối tƣợng cụ thể. 

Ở các nƣớc châu Á và Đông Nam Á, nếu cứ áp dụng những lý thuyết dựa trên 

thực tiễn châu Âu trong bối cảnh toàn cầu hoá, không thể đáp ứng đƣợc những đòi 

hỏi thực tế và tinh thần truyền thống của ngƣời phƣơng Đông đối với di tích của 

ngƣời xƣa để lại. 

Thực tiễn vẫn chƣa đƣợc giải quyết triệt để, nghĩa là cần đòi hỏi có một quan 

điểm lý thuyết trùng tu, tu bổ các di sản, là những di tích phù hợp hơn, trong bối cảnh 

hiện nay ở Việt Nam. Và cần thiết tôn trọng sử dụng các vật liệu truyền thống của 

Việt Nam, mà từ xa xƣa ông cha ta đã từng làm. Có nhƣ vậy chúng ta mới biết đƣợc 

phƣơng pháp, cách thức cha ông chúng ta đã tạo tác nên các giá trị di tích kiến trúc, 

mỹ thuật vƣợt thời gian. Đã để lại cho chúng ta đến ngày hôm nay, nhƣ những kho 

báu vô giá về truyền thống văn hoá Việt. Nhiệm vụ của chúng ta, phải gìn giữ, bảo 

tồn và phát huy các giá trị những di tích ấy, cho ngày hôm nay và cho mãi mai sau. 
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Phụ lục 11 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC DỰ ÁN TU BỔ, TÔN  TẠO  

VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH KIẾN TRÚC CHÙA VIỆT Ở BẮC BỘ 

11.1. Một số hình ảnh về dự án quy hoạch tổng thể chùa Keo – Thái Bình 

Xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt năm 2012 

      

Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, chùa Keo [nguồn CÔNG TY CP BẢO TỒN DI 

SẢN VĂN HOÁ KIẾN TRÚC VIỆT- tháng 10 năm 2017] 

  

Ranh giới khuôn viên di tích và dự kiến mở rộng, trong quy hoạch tổng thể mới 

được Thủ tướng phê duyệt,  chùa Keo 
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Tam quan chùa Keo, ngay phía trong là sân trước Tam bảo 

 

Nhà Tam Bảo, chùa Keo [Nguồn tác giả chụp 11/3/2017] 
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11.2. Một số hình ảnh về dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích  

Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh 

(Xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt năm 2013) 

 

Hệ thống tượng thờ được khảo sát kỹ, trước khi đưa giải pháp 

Nguồn tư liệu Cục di sản văn hóa năm 2019 

 

 

 

Nguồn tư liệu Cục di sản văn hóa năm 2019 
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Phần giải pháp bảo tồn, tôn tạo đòi hỏi phải triển khai kỹ càng 

Nguồn tư liệu Cục di sản văn hóa năm 2019 

 

 

 

Nguồn tư liệu Cục di sản văn hóa năm 2019 
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11.3. Một số hình ảnh về dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích  

Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh – Thanh Hóa 

(Xếp hạng di tích Quốc gia năm 1990) 

 

* Tình trạng xâm phạm vào diện tích khuôn viên chùa (Nhà dân ở trên đất 

chùa) tồn tại từ những thời gian vài ba chục năm trƣớc đây, cho tới nay vẫn 

chƣa đƣợc giải quyết triệt để [Tư liệu dự án năm 2008]. 
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        * Mặt bằng tổng thể cảnh quan dự án tu bổ, tôn tạo di tích năm 2008 

Theo Quyết định số 4395/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt 

điều chỉnh tổng mức đầu tƣ dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Sùng Nghiêm Diên 

Thánh (xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc). Với tổng mức đầu tƣ là 11,743 tỷ đồng, tháng 

11 năm 2009 đã đƣợc điều chỉnh tổng mức đầu tƣ lên 13,616 tỷ đồng, tuy nhiên cho 

đến nay dự án vẫn chƣa hoàn thành.  
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Tam quan cũ (2009) và Tam quan hiện nay (2017)  

Tam quan mới tu bổ, tôn tạo [Nguồn ảnh tác giả chụp 19/4/2017] 
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Khu nhà Mẫu mới tu bổ, tôn tạo năm 2009-2010 chưa quyết toán vốn  

 [Nguồn ảnh tác giả chụp 19/4/2017] 

 

 

Bộ tượng Tam thế từ thời Lý Trần - chỉ còn lại đài sen 

Tình trạng trộm cắp tƣợng cổ, đã làm mất giá trị một di sản Quốc gia  

[Nguồn ảnh tác giả chụp 19/4/2017] 
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11.4. Một số hình ảnh về dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thanh Nhàn  

Ô Chợ dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 

(Di tích cấp Quốc gia năm 1989) 

 

 

Phối cảnh tổng thể chùa Thanh Nhàn (Nguồn Cục di sản văn hóa 2019) 

 

 

Mặt bằng tổng thể chùa Thanh Nhàn (Nguồn Cục di sản văn hóa 2019) 
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Không gian chùa Thanh Nhàn hiện nay đang bị 22 hộ dân lấn chiếm 

 (Nguồn Cục di sản văn hóa 2019) 

 

 

 

Mặt bằng quy hoạch tổng thể chùa Thanh Nhàn (Nguồn Cục di sản văn hóa 2019) 
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11.5. Một số hình ảnh về dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Lưu Bái  

Thôn Kiều Mai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

 

Tam quan hiện nay và Tam quan trước khi xây mới  

[Nguồn ảnh tác giả chụp 15/12/2017] 

 

Ngôi Tam Bảo, mới tu bổ tôn tạo năm 2013 [Nguồn ảnh tác giả chụp 15/12/2017] 
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Khu nhà Mẫu kiểu chữ Đinh, tu bổ tôn tạo năm 2013 

[Nguồn ảnh tác giả chụp 15/12/2017] 

 

Khu nhà Ni, tu bổ tôn tạo năm 2016, nhưng sư không ở  

[Nguồn ảnh tác giả chụp 15/12/2017] 
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11.6. Một số hình ảnh về dự án tu bổ, tôn tạo chùa An Thái  

Thôn An Thái, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

 (TRONG DANH MỤC DI TÍCH CHƢA XẾP HẠNG CỦA HÀ NỘI) 

 

Phía ngoài tam quan chùa An Thái, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm  

 

 

Phía trong tam quan chùa An Thái 

[Nguồn ảnh tác giả chụp 18/12/2017] 
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Ngôi Tam bảo, chùa An Thái đang tu bổ lại bằng nguồn vốn công đức 

[Nguồn ảnh tác giả chụp 18/12/2017] 

 

Phần thượng điện Ngôi Tam bảo mới tu bổ, tôn tạo kiểu chữ Đinh  

[Nguồn ảnh tác giả chụp 18/12/2017] 
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Phụ lục 12. HÌNH ẢNH MINH HỌA “LỆCH CHUẨN” DO QUẢN LÝ 

HOẠT ĐỘNG TU BỔ, TÔN TẠO DI TÍCH  

Ở các cấp quản lý khác nhau, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia,  

di tích cấp tỉnh, thành phố và di tích trong danh sách chƣa xếp hạng 

 
Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà  

Tam quan đƣợc làm lớn hơn và không theo nội dung phê duyệt 

 
Cục Di sản ghi nhận “kiến trúc tam quan đang triển khai thi công không hoàn toàn 

đúng với hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Tam quan chùa Bổ Đà đã đƣợc 

Bộ VHTTDL thẩm định tại Công văn số 4401/BVHTTDL-DSVH ngày 31/10/2016” 

[Nguồn ảnh www.tienphong.vn/xa-hoi 16/3/2018].  
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Toàn bộ gác Khánh và nhà Tổ chùa Trăm Gian cổ kính bị đập bỏ, thay 

bằng những công trình mới. 

 

 
Ngôi chùa Việt cổ kính, chỉ còn lại tháp Chuông này giữ đƣợc giá trị.   

                             [Nguồn cập nhật Internet năm 2018] 
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Chùa Hương, di tích Quốc gia đặc biệt, thuộc thắng cảnh Hương Sơn - Hà Nội 

 [nguồn ảnh www.tienphong.vn/van-nghe, cập nhật 18/11/2015] 

 

 
“Hương nghiêm pháp đường” Chùa Thiên Trù, Khu thắng cảnh Hương Sơn - Hà Nội 

Cảnh quan khu di tích bị phá vỡ khi xuất hiện công trình hoàn toàn xa lạ 

[nguồn ảnh www.tienphong.vn/van-nghe, cập nhật 18/11/2015] 
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Chùa Khúc Thủy (chùa Thắng Nghiêm) di tích Quốc gia.  

Gọi là chùa Việt, nhƣng hoàn toàn xa lạ. Thực sự giống một khu công viên sau khi tu bổ 

[nguồn ảnh Internet anninhthudo.vn/giai-tri cập nhật 15/1/2018] 

 
Chùa Thắng Nghiêm xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Vì chùa thuộc 

địa phận thôn Khúc Thủy nên ngƣời dân nơi đây vẫn quen gọi là chùa Khúc Thủy. 

Cảnh chùa, màu sắc, không gian kiến trúc…Hoàn toàn xa lạ với ngôi chùa 

Việt truyền thống mà cha ông ta đã kỳ công tạo tác và để lại Di sản vô giá, nay đã 

không còn. [nguồn ảnh Internet anninhthudo.vn/giai-tri cập nhật 15/1/2018] 
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Nhà chùa cho “Sư tử ngoại vào chùa Việt”, là sai phạm, là lệch chuẩn 

Và vào ngay cả trƣớc sân Tiền đƣờng, ngôi Tam Bảo, nhƣng vẫn làm.  

[nguồn ảnh Internet anninhthudo.vn/giai-tri cập nhật 15/1/2018] 

 
Chùa Khúc Thủy, Hà Nội thành khu vui chơi giải trí sau khi tu bổ, tôn tạo 

Là Di tích Quốc gia, nhƣng cứ thích gì xây đấy…Không theo nguyên tắc, qui chuẩn 

[nguồn ảnh Internet anninhthudo.vn/giai-tri cập nhật 15/1/2018] 
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Chùa Ngọc Đới (chùa Cách), Thanh Hóa, đá khối bậc tam cấp thời Trần bị dỡ bỏ  

kè ở góc hồ phía trƣớc ngôi Tam bảo [Ảnh tác giả chụp ngày 19/4/2017]  

 

 
Đá khối chân tảng và bậc tam cấp thời Trần bị dỡ bỏ  

Để lộn xộn khắp nơi quyanh chùa [Ảnh tác giả chụp ngày 19/4/2017]  
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Phụ lục 13. 

HÌNH ẢNH VỀ NHỮNG “LỆCH CHUẨN” DO QUẢN LÝ  

QUA CÁC TRƢỜNG HỢP  

13.1. TRƢỜNG HỢP DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CHÙA KEO, THÁI BÌNH 

 
CẢNH QUAN DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT  

NẾU KHÔNG CÓ QUY HOẠCH, SẼ PHÁT TRIỂN THIẾU ĐỒNG BỘ 

[Nguồn ảnh tác giả chụp ngày 11/3/2017] 

 
Bơi cạn Chầu Thánh trong lễ hội chùa Keo, Thái Bình. 

Hoạt động Lễ hội hàng năm sẽ ảnh hƣởng nhiều tới sự xuống cấp 

Nếu chính quyền địa phƣơng cùng các cấp ngành không quản lý tốt  

[Nguồn ảnh www.le.com.vn/mien-bac-le-hoi. cập nhật 24/4/2017] 
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Khói hương nghi ngút trong lễ hội chùa Keo, Thái Bình hàng năm  

[Nguồn ảnh http://baothaibinh.com.vn/tin-tuc. cập nhật 10/5/2018] 

 

 
Hành nghề bói toán, mê tín dị đoan trong lễ hội chùa Keo hàng năm  

[Nguồn ảnh http://baothaibinh.com.vn/tin-tuc. cập nhật 10/5/2018] 
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Cƣ dân gần khu di tích chùa Keo, Thái Bình làm kinh doanh. 

Trò chơi "đạp vịt" trên hồ và khu vui chơi dành cho trẻ em…  làm giảm bớt “tính 

thiêng” của quần thể chùa Keo. [Nguồn http://baothaibinh.com.vn/tin-tuc. cập nhật 

10/5/2018] 

 
Đƣờng tỉnh lộ 463, trên đƣờng vào chùa Keo Trƣng bày cờ, phƣớn chƣa thật sự mỹ 

quan so với nghi môn chùa. [Nguồn ảnh http://lehoi.cinet.vn. cập nhật 24/4/2017] 
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13.2. TRƢỜNG HỢP DI TÍCH QUỐC GIA CHÙA SÙNG NGHIÊM DIÊN 

THÁNH, THANH HÓA. CHÙA THANH NHÀN, HÀ NỘI. 

CHÙA SÙNG NGHIÊM DIÊN THÁNH 

 
Khu sau chùa dự kiến làm nhà khách, nhà Tăng, Ni vẫn còn trống  

 [Nguồn ảnh tác giả chụp 19/4/2017] 

 
Vẫn chưa giải phóng được mặt bằng Sau gần chục năm 

[Nguồn ảnh tác giả chụp 19/4/2017] 
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Đã có hiện tượng chắp vá bằng mái tôn ngay toà Thiêu hương  

[Nguồn ảnh tác giả chụp 19/4/2017] 

 
Khu bếp và trai đường thiếu kinh phí đầu tư, đã xuống cấp 

[Nguồn ảnh tác giả chụp 19/4/2017] 
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CHÙA THANH NHÀN 

 
Khu sau Tam bảo chùa Thanh Nhàn, bị người dân lấn chiếm xây dựng nhà ở  

 [Nguồn ảnh cập nhật Internet ngày 20/12/2017] 

 

 
 

Đã nhiều lần khởi công tu bổ, tôn tạo nhà Mẫu, song bị các nhà dân lấn chiếm 

phản đối không cho làm, có tới 22 gia đình lấn chiếm làm nhà trong khu vực chùa  

[Nguồn ảnh cập nhật Internet ngày 20/12/2017] 
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13.3. TRƢỜNG HỢP DI TÍCH CẤP TỈNH, TP CHÙA LƢU BÁI (KIỀU MAI) 

 
Tu bổ theo hướng “Hoàn toàn mới” so với di tích  

[Nguồn ảnh tác giả chụp 15/12/2017] 

 
Chỉ thấy chùa tráng lệ hơn, không còn là di tích chùa Việt xưa  

[Nguồn ảnh tác giả chụp 15/12/2017] 
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Một lối kiến trúc hoàn toàn xa lạ với di tích kiến trúc chùa Việt 

[Nguồn ảnh tác giả chụp 15/12/2017] 

 
Đầu tư khu sân không biết để làm gì? Để tiền làm tốt hơn cho các hạng mục trong 

chùa thì hiệu quả sẽ tăng cao, [Nguồn ảnh tác giả chụp 15/12/2017]. 
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13.4. TRƢỜNG HỢP CHÙA AN THÁI (ĐẠI MỖ) 

 
Nét kiến trúc xƣa Tam quan chùa Việt còn khá nguyên vẹn  

[Nguồn ảnh tác giả chụp ngày 18/12/2017] 

 
Trong khi ngôi Tam bảo đang được trùng tu lại hoàn toàn mới  

[Nguồn ảnh tác giả chụp ngày 18/12/2017] 



 229 

 
Trong hành lang ngôi Tam bảo đã được trùng tu lại  

Về tỷ lệ kiến trúc cổ: Làm không theo tỷ lệ (thƣớc tầm) kiến trúc xƣa 

[Nguồn ảnh tác giả chụp ngày 18/12/2017] 
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Nhà Tổ đang được đầu tư, cốt nền cao hơn nền ngôi Tam bảo (điều này không 

đúng với quan niệm yếu tố chính trong chùa là ngôi Tam Bảo)  

[Nguồn ảnh tác giả chụp ngày 18/12/2017] 

 
Ngôi nhà Tổ đang được đầu tư, ngổn ngang trong sân chùa  

[Nguồn ảnh tác giả chụp ngày 18/12/2017] 
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Phụ lục 14. MỘT SỐ TÀI LIỆU MINH CHỨNG CỤ THỂ CHO VIỆC  

THỰC HIỆN NỘI DUNG QUẢN LÝ GIÁN TIẾP VÀ TRỰC TIẾP TRONG  

HOẠT ĐỘNG TU BỔ, TÔN TẠO DI TÍCH KIẾN TRÚC CHÙA VIỆT  

 

14.1. Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn tu bổ, tôn tạo di 

tích quốc gia đặc biệt, dự án nhóm A (theo cách phân loại DA của NĐ 59). 

(Nguồn tư liệu, Cục Di sản- Bộ VHTTDL) 

 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------- 

Số: 1732/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN BẢO TỒN, TU BỔ, TÔN TẠO 

VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT NHỮNG 

ĐỊA ĐIỂM KHỞI NGHĨA YÊN THẾ TẠI TỈNH BẮC GIANG (GIAI ĐOẠN 1) 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số Điều Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích 

lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa Điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 149/TTr-

UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016; báo cáo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tại văn bản số 2263/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị 

di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa Điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc 

Giang (Giai đoạn 1) với các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

2. Cơ quan chủ đầu tƣ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang. 

3. Mục tiêu đầu tƣ 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=136/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1537/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=149/TTr-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=33&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=149/TTr-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=33&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2263/BC-BKH%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa Điểm 

Khởi nghĩa Yên Thế; từng bƣớc hình thành kết nối các Điểm di tích về cuộc khởi 

nghĩa Yên Thế với các di tích khác trong vùng, góp phần làm phong phú thêm hệ 

thống di tích của tỉnh Bắc Giang. 

- Tri ân và tôn vinh ngƣời anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám cùng các tƣớng lĩnh và 

nghĩa quân trong công cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lƣợc; khơi dậy đạo lý 

“Uống nƣớc nhớ nguồn”, phát huy truyền thống yêu nƣớc và lòng tự hào dân tộc cho 

các thế hệ ngƣời Việt Nam. 

- Hình thành nên một Điểm du lịch độc đáo, đặc sắc cho du khách trong nƣớc và quốc 

tế đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về truyền thống đấu tranh giữ nƣớc của ngƣời 

dân Bắc Giang nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới. 

4. Nội dung, quy mô đầu tƣ 

Đầu tƣ tu bổ, tôn tạo, phục dựng một số hạng Mục tại 5 Điểm di tích trọng Điểm, 

quan trọng gắn với các sự kiện trọng đại của cuộc Khởi nghĩa Yên Thế hiện 

đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, trong hệ thống 41 Điểm di tích thuộc 

Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc 

biệt Những địa Điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang đã đƣợc Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2014 và 

đã đƣợc Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ thẩm định, cụ thể: 

a) Quần thể di tích đồn Phồn Xƣơng và đền Thề (huyện Yên Thế) 

- Bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng; cắm mốc ranh giới bảo vệ di tích đồn Phồn 

Xƣơng và đền Thề. 

- Phục dựng ngôi đình 3 tầng mái ở phía trƣớc khu vực đền Thề trên cơ sở ảnh tƣ 

liệu. 

- Phục hồi một số hạng Mục chính của đồn Phồn Xƣơng, trên cơ sở ảnh tƣ liệu của 

ngƣời Pháp, bao gồm: Phục hồi cổng thành và một đoạn tƣờng thành, hào thành ở 

phía Đông và phía Nam đồn Phồn Xƣơng; phục dựng một dãy nhà ở tiêu biểu của 

nghĩa quân Yên Thế bên trong đồn. 

- Xây mới đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế ở phía sau khu vực đền 

Thề và đồn Phồn Xƣơng. 

- Xây dựng mới cổng vào khu di tích đền Thề và sân, đƣờng nội bộ trong khu vực 

đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế. 

- Xây mới khu nhà vệ sinh công cộng, nằm phía sau đồn Phồn Xƣơng, phục vụ du 

khách tham quan di tích. 

b) Khu lƣu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám (huyện Tân Yên): 

Tu bổ, tôn tạo hạng Mục chùa Trũng, trên cơ sở kiến trúc gốc hiện còn; 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1537/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Xây dựng mới cổng vào khu di tích; cải tạo, nâng cấp sân đình Trũng, đƣờng nội bộ 

và xây dựng mới đoạn đƣờng nối từ đƣờng làng vào khu di tích; 

c) Khu di tích lịch sử văn hóa chùa Kem (huyện Yên Dũng): Xây dựng mới cổng 

Tam quan và đoạn đƣờng nối từ cổng tam quan đến sân chùa; nâng cấp tu bổ sân, 

đƣờng nội bộ trong khu di tích. 

d) Tu bổ di tích lịch sử văn hóa đình Nội (huyện Tân Yên): Tu bổ, tôn tạo đại đình và 

hậu cung di tích đình Nội. 

e) Tu bổ di tích lịch sử văn hóa đình Đông (huyện Việt Yên): Tu bổ, tôn tạo, phục hồi 

đại đình và hậu cung di tích đình Đông; phục hồi 2 gian bên của nhà đại đình theo 

đúng quy mô kiến trúc cũ. 

5. Tổng mức đầu tƣ dự kiến : 98.944 triệu đồng. 

6. Thời gian thực hiện: 5 năm (2017 - 2021). 

7. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách Trung ƣơng và ngân sách địa phƣơng; trong đó: 

- Giai đoạn 2017-2020: 

+ Ngân sách Trung ƣơng (Chƣơng trình Mục tiêu phát triển Văn hóa): Hỗ trợ không 

quá 80.000 triệu đồng; 

+ Ngân sách địa phƣơng: 10.700 triệu đồng. 

- Giai đoạn sau 2020: Tập trung đầu tƣ bằng ngân sách địa phƣơng; ngân sách Trung 

ƣơng sẽ bố trí căn cứ vào nội dung đầu tƣ, tiến độ thực hiện và khả năng cân đối của 

ngân sách Trung ƣơng hằng năm để hoàn thành dự án, bảo đảm Mục tiêu, hiệu quả 

đầu tƣ. 

8. Địa Điểm đầu tƣ: Tại thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế; xã Ngọc Châu, xã Việt Lập, 

huyện Tân Yên; xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng và thị trấn Bích Động, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm: 

a) Tiếp thu đầy đủ ý kiến trong Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ tại văn 

bản số 2263/BC-BKHĐT  ngày 30 tháng 3 năm 2016; chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, trình cấp có thẩm 

quyền quyết định đầu tƣ Dự án theo đúng quy định của Luật đầu tƣ công và pháp luật 

liên quan. 

b) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch đƣợc duyệt, quy định của 

Luật Đầu tƣ công, Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật 

hiện hành có liên quan; bảo đảm chất lƣợng, đúng đối tƣợng hỗ trợ đầu tƣ, tiến độ 

thực hiện và Mục tiêu đầu tƣ. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2263/BC-BKH%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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2. Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên 

quan căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách Trung ƣơng, bố trí trong kế hoạch đầu tƣ 

công trung hạn và hàng năm để thực hiện Dự án. 

Điều 3. Điều Khoản thi hành 

1. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; 

báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ theo quy định của pháp luật. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

   

Nơi nhận: 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng CP; 

- Các Bộ: VHTTDL, KHĐT, TC, XD; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN, QHĐP;  

- Lƣu: VT, KGVX (03). 

 

THỦ TƢỚNG 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

------- 

Số: 181/QĐ-TTg 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017 

   

QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN TU BỔ, TÔN TẠO DI TÍCH 

CHÙA CÔN SƠN THUỘC QUẦN THỂ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ KIẾN TRÚC 

NGHỆ THUẬT QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CÔN SƠN - KIẾP BẠC, THỊ XÃ CHÍ 

LINH, TỈNH HẢI DƢƠNG 

-------------- 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số điều Luật đầu tư công; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 04/TTr-

UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017; báo cáo kết quả thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (Báo cáo số 14/BC-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2017), 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn 

Sơn thuộc quần thể Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Côn 

Sơn - Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng, với các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng. 

2. Cơ quan chủ đầu tƣ: Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải 

Dƣơng. 

3. Mục tiêu đầu tƣ: Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục công trình trong khu di 

tích chùa Côn Sơn nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật 

quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu văn hóa, 

lịch sử, tín ngƣỡng, tâm linh của nhân dân trong và ngoài nƣớc, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phƣơng. 

4. Quy mô đầu tƣ: Đầu tƣ tu bổ, tôn tạo, nâng cấp và xây mới một số hạng 

mục công trình, trên cơ sở hồ sơ khoa học và kết quả khai quật khảo cổ học, gồm: 
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- Tu bổ, tôn tạo Giếng ngọc; xây dựng mới sân giếng và đƣờng nối từ sân 

giếng lên lầu thờ Đức Phật Quán Thế âm Bồ tát. 

- Tu bổ, tôn tạo, xây dựng mới một số hạng mục và cải tạo nội thất lầu thờ 

Đức Phật Quán thế âm Bồ tát; sân vọng cảnh và sân xung quanh lầu; diện tích khoảng 

266m
2
. 

- Cải tạo, tu bổ, xây dựng mới đƣờng lên tháp Tổ (tả - hữu), sân vƣờn tƣờng kè 

khu di tích; tu bổ, tôn tạo Tả, Hữu tiền hành lang và Tam quan nội. 

- Đầu tƣ hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện chiếu sáng, 

hệ thống cấp thoát nƣớc và chống mối cho các công trình trong khu di tích. 

5. Loại, cấp công trình và nhóm dự án 

a) Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng (di tích văn hóa), cấp đặc biệt. 

b) Nhóm dự án: Nhóm A. 

6. Tổng mức đầu tƣ và nguồn vốn đầu tƣ dự kiến 

a) Tổng mức đầu tƣ dự kiến: 36.532.470.000 đồng (Bằng chữ: Ba mƣơi sáu tỷ, 

năm trăm ba mƣơi hai triệu, bốn trăm bảy mƣơi nghìn đồng). 

b) Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách địa phƣơng và các nguồn huy động hợp pháp 

khác; trong đó: 

- Vốn từ nguồn quỹ két công đức nộp vào ngân sách tỉnh Hải Dƣơng: 

32.897.223.000 đồng. 

- Vốn xã hội hóa từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân: 

  3.653.247.000 đồng. 

7. Địa điểm đầu tƣ: Di tích chùa Côn Sơn, phƣờng Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, 

tỉnh Hải Dƣơng. 

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2020 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng chịu trách nhiệm: 

a) Tiếp thu đầy đủ ý kiến trong Báo cáo thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tại văn bản số 14/BC-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2017; chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; 

thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đầu tƣ dự án theo đúng quy định của Luật đầu tƣ 

công, Luật di sản văn hóa và pháp luật liên quan. 

b) Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật đầu tƣ 

công, Luật di sản văn hóa, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 

của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành, 

bảo đảm chất lƣợng, hiệu quả; cân đối đủ các nguồn vốn để Dự án hoàn thành theo 

đúng tiến độ, bảo đảm mục tiêu đầu tƣ. 



 237 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tƣớng Chính 

phủ theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hải Dƣơng, các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng CP; 

- Các Bộ: VHTTDL, KHĐT, TC, XD; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng; 

- BQL Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ: TH, KTTH, CN, QHĐP;  

- Lƣu: VT, KGVX (03). 
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THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

-------------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

---------------------- 
Số: 1587/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT 

HUY GIÁ TRỊ  DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CHÙA KEO, VŨ THƢ, THÁI BÌNH 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy 

định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản tu bổ, 

phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 198/TTr-BVHTTDL 

ngày 18 tháng 9 năm 2017, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình, với các nội 

dung chủ yếu sau: 

1. Phạm vi, quy mô và ranh giới lập quy hoạch 

a) Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là 13,5ha, bao gồm: Toàn bộ khu vực bảo vệ I 

và bảo vệ II của di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo diện tích 4,18ha (trong đó, diện 

tích khu vực bảo vệ I là 2,7ha, diện tích khu vực bảo vệ II là 1,48ha) và phần đất mở 

rộng về phía Đông và phía Đông Bắc của di tích thuộc địa phận xã Duy Nhất và xã 

Vũ Tiến, huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình, diện tích 9,32ha. 

b) Ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch đƣợc xác định nhƣ sau: Phía Bắc giáp ruộng lúa 

xã Vũ Tiến; phía Nam giáp đê Tả Hồng (đƣờng tỉnh lộ 463) và khu dân cƣ làng Keo, xã 

Duy Nhất; phía Đông giáp khu thƣơng mại - dịch vụ và tái định cƣ và phía Tây giáp khu 

dân cƣ làng Keo, xã Duy Nhất và diện tích đất trồng lúa của xã Vũ Tiến. 

2. Đối tƣợng nghiên cứu, lập quy hoạch 

- Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo và không gian cảnh quan, môi trƣờng xung 

quanh di tích. Các giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với chùa Keo và cộng đồng 

dân cƣ xung quanh. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

- Các yếu tố liên quan về kinh tế - xã hội, dân cƣ, cộng đồng các dân tộc, môi trƣờng, 

các thể chế, chính sách liên quan khác; hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, tình hình sử dụng 

đất khu vực xung quanh di tích. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-70-2012-nd-cp-quy-dinh-tham-quyen-trinh-tu-thu-tuc-lap-phe-duyet-147892.aspx
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- Các di tích, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa trong khu vực gắn với việc tổ 

chức lễ hội chùa Keo và phát triển du lịch. 

3. Mục tiêu và tính chất 

a) Mục tiêu lập quy hoạch 

- Xác định đặc trƣng và giá trị tiêu biểu của di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo để 

xác định phƣơng hƣớng bảo tồn và phát huy giá trị di tích phù hợp nhằm đƣa di tích 

chùa Keo thành trung tâm văn hóa, tín ngƣỡng, danh lam thắng cảnh của tỉnh Thái 

Bình và vùng đồng bằng sông Hồng, địa chỉ văn hóa, du lịch gắn với các lễ hội chùa 

Keo; kết nối di tích chùa Keo với các điểm tham quan di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình và vùng phụ cận. 

- Xác định ranh giới khoanh vùng bảo vệ di tích làm cơ sở quản lý và cắm mốc giới 

di tích. Xác định chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất cho khu vực di tích, khu dân cƣ, 

khu vực bảo vệ môi trƣờng sinh thái. Tổ chức không gian và bố trí hệ thống hạ tầng 

phù hợp với các giai đoạn bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

- Định hƣớng kế hoạch, lộ trình và các nhóm giải pháp tổng thể quản lý, đầu tƣ xây 

dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. 

- Làm căn cứ pháp lý cho công tác quản lý và triển khai các dự án bảo tồn, tôn tạo và 

phát huy giá trị di tích theo đồ án Quy hoạch đƣợc duyệt. Xây dựng quy định quản lý, 

kiểm soát không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực di tích, các biện pháp 

quản lý và bảo vệ di tích. 

b) Tính chất quy hoạch 

- Là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt. 

- Là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngƣỡng của tỉnh Thái Bình và vùng phụ cận. 

4. Nội dung, nhiệm vụ Quy hoạch chủ yếu 

a) Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá 

- Nghiên cứu, khảo sát di tích: 

+ Khảo sát, điều tra, sƣu tầm tài liệu, tổng hợp dữ liệu, số liệu lịch sử, khảo cổ học, 

văn hóa, kinh tế - xã hội; đo, vẽ các hạng mục kiến trúc, cảnh quan di tích chùa Keo; 

khảo sát đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khuôn viên di tích và phần đất dự kiến mở rộng 

di tích. 

+ Khảo sát tình trạng kỹ thuật của di tích 

+ Khảo sát, xác định đặc trƣng và giá trị tiêu biểu của di tích (bao gồm cả việc nghiên 

cứu các di sản văn hóa phi vật thể gắn với chùa Keo), vai trò di tích trong mối liên hệ 

vùng. 

- Đánh giá hiện trạng khu vực di tích: 
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+ Đánh giá cấu trúc địa hình, khí hậu, thổ nhƣỡng; môi trƣờng tự nhiên, mối quan hệ 

giữa cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan nhân tạo; cấu trúc quy hoạch, kiến trúc, 

cảnh quan khu vực; 

+ Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, quỹ đất xây dựng thuộc các đồ án quy hoạch có 

liên quan trong đó có cập nhật nội dung các đồ án quy hoạch đang đƣợc triển khai 

trong vùng; hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực di tích. 

+ Đánh giá tình hình kinh tế, xã hội của địa phƣơng ảnh hƣởng đến việc lập và triển 

khai quy hoạch; tình hình đầu tƣ các dự án bảo tồn, tu bổ các di tích, các dự án có liên 

quan hỗ trợ phát huy giá trị di tích, thực trạng hoạt động du lịch tại khu di tích và các 

vùng lân cận; nghiên cứu, khảo sát cộng đồng dân cƣ tại địa phƣơng, trong đó có 

cộng đồng các dân tộc gắn bó với di tích; phân tích các nguyên nhân ảnh hƣởng đến 

hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

b) Xác định quan điểm, mục tiêu của quy hoạch tổng thể di tích 

c) Các dự báo phát triển và các chỉ tiêu kinh tế xã hội khu vực: Dự báo tăng trƣởng 

kinh tế - xã hội; dự báo quá trình đô thị hóa; dự báo phát triển du lịch; dự báo tác 

động môi trƣờng và biến đổi khí hậu lên di tích và cảnh quan môi trƣờng khu vực di 

tích; các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật. 

d) Định hƣớng quy hoạch không gian bảo tồn, tôn tạo khu di tích 

- Xác định ranh giới các khu vực bảo vệ di tích, kiến nghị điều chỉnh mở rộng các 

khu vực bảo vệ di tích, xác định các khu vực cảnh quan thiên nhiên, khu vực hạn chế 

xây dựng, khu vực xây dựng mới. 

- Định hƣớng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích: phƣơng hƣớng chung đối với việc bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích của toàn khu vực quy hoạch; danh mục các đối tƣợng di 

tích cần bảo quản, tu bổ, phục hồi và mức độ bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với từng 

hạng mục di tích; nguyên tắc và giải pháp cơ bản đối với việc bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích. 

- Định hƣớng tổ chức không gian, khu cảnh quan thiên nhiên, công trình kiến trúc xây 

dựng mới (độ cao, mật độ xây dựng, hình thức kiến trúc, vật liệu xây dựng...); cải tạo, 

xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch. Định hƣớng quy hoạch, giải 

tỏa khu dân cƣ nông thôn trong vùng di tích gắn với việc bảo tồn di tích và phát triển 

kinh tế - xã hội. 

- Định hƣớng phát huy giá trị di tích gắn với bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật 

thể của chùa Keo và phát triển du lịch bền vững. 

đ) Dự báo tác động môi trƣờng và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trƣờng, giảm thiểu 

các tác động xấu đến môi trƣờng trong khu vực quy hoạch tổng thể di tích. 

e) Đề xuất các dự án thành phần, phân kỳ đầu tƣ, thứ tự ƣu tiên các dự án thành phần 

và nguồn vốn đầu tƣ cho các dự án; bao gồm: Nhóm dự án đền bù, giải phóng mặt 
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bằng và khoanh vùng mốc giới bảo vệ di tích; nhóm dự án nghiên cứu di tích và di 

sản văn hóa phi vật thể; nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo và bảo vệ di tích; nhóm dự án 

phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch; nhóm dự án cải tạo, chỉnh trang, đầu 

tƣ xây dựng hạ tầng kỹ thuật di tích và khu vực phụ cận; nhóm dự án phát triển du 

lịch cộng đồng khu vực di tích. 

g) Đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch. 

5. Hồ sơ sản phẩm 

Hồ sơ sản phẩm bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật di sản văn hóa; Nghị định số 

70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

- Cấp phê duyệt: Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

- Cơ quan quản lý lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình; 

- Cơ quan chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình, 

Thời gian lập quy hoạch không quá 18 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch đƣợc 

phê duyệt. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với Bộ Văn 

hóa Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan tổ chức lập và trình duyệt đồ án 

quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa 

Keo, huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình theo quy định; bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự 

toán chi phí lập quy hoạch và các chi phí khác có liên quan đến công tác lập quy 

hoạch. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Thủ tƣớng Chính phủ, các Phó Thủ tƣớng; 

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và 

Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trƣờng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT, các Vụ: TH, CN, NN, KTTH, QHĐP; 

- Lƣu: VT, KGVX(3b). 
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14.2. Thông tin mời đơn vị quan tâm, mời thầu sau khi có quyết định phê 

duyệt chủ trương đầu tư 

(Nguồn tư liệu, Phòng VH, TT quận Bắc Từ Liêm) 

 Ngay sau khi có Quyết định phê duyệt chủ trƣơng, đơn vị chủ đầu tƣ trực 

tiếp phát hành thƣ mời đơn vị khảo sát, thu thập tƣ liệu, lập dự án, theo đúng 

quy mô đã đƣợc phê duyệt trong nội dung chủ trƣơng đầu tƣ. 

Tu bổ Tam bảo chùa Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm 

Theo dõi thông tin 

Thời gian đăng tải 

10:08 11/07/2018 

Loại thông báo 

      Thông báo thực 

Hình thức thông báo 

      Đăng lần đầu 

Số KHLCNT 

20180726434-00 

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

    Tu bổ, tôn tạo Tam bảo chùa Kỳ Vũ, phường Thượng Cát 

Bên mời thầu 

Ủy ban nhân dân phường Thượng Cát 

Chủ đầu tƣ 

      UBND phường Thượng Cát 

Phân loại 

      Dự án đầu tƣ phát triển 

Trạng thái quyết định 

      Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tƣ 

Tổng mức đầu tƣ 

Không cung cấp 

Cơ quan phê duyệt 

Số văn bản phê duyệt 

      Số 3251/QĐ-UBND 

Ngày phê duyệt 

04/07/2018 

Thời gian đăng tải 

10:08 11/07/2018 

 

 

 

https://dauthau.info/procuring-entity/uy-ban-nhan-dan-phuong-thuong-cat-9316/
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Danh sách các gói thầu: 

 

STT 

TÊN GÓI 

THầU THUộC 

DỰ ÁN 

GIÁ 

GÓI 

THẦU 

NGUỒN 

VỐN 

HÌNH THỨC 

LỰA CHỌN NHÀ 

THẦU 

PHƢƠNG 

THỨC LỰA 

CHỌN NHÀ 

THẦU 

THỜI 

GIAN 

LỰA 

CHỌN NT 

HÌNH 

THỨC 

HỢP 

ĐỒNG 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN HĐ 

 

1 

Gói thầu số 1: 

Thiết kế bản 

vẽ thi công 

xxxx Ngân 

sách 

Quận 

Chỉ định thầu rút 

gọn, trong nƣớc, 

không sơ tuyển, 

không qua mạng 

Một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

Quý 3 

Năm 2018 

Trọn gói 30 Ngày 

 

2 

Gói thầu số 2: 

Tƣ vấn lập hồ 

sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ 

dự thầu 

xxxx Ngân 

sách 

Quận 

Chỉ định thầu rút 

gọn, trong nƣớc, 

không sơ tuyển, 

không qua mạng 

Một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

Quý 3 

Năm 2018 

Trọn gói 30 Ngày 

 

3 

Gói thầu số 3: 

Tƣ vấn thẩm 

định HSMT và 

kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

xxxx Ngân 

sách 

Quận 

Chỉ định thầu rút 

gọn, trong nƣớc, 

không sơ tuyển, 

không qua mạng 

Một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

Quý 3 

Năm 2018 

Trọn gói 30 Ngày 

 

4 

Gói thầu số 4: 

Toàn bộ phần 

xây lắp 

xxxx Ngân 

sách 

Quận 

Đấu thầu rộng 

rãi, trong nƣớc, 

không sơ tuyển, 

qua mạng 

Một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

Quý 3 

Năm 2018 

Trọn gói 240 Ngày 

 

5 

Gói thầu số 5: 

Thi công 

PCCC 

xxxx Ngân 

sách 

Quận 

Chỉ định thầu rút 

gọn, trong nƣớc, 

không sơ tuyển, 

không qua mạng 

Một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

Quý 3 

Năm 2018 

Trọn gói 240 Ngày 

 

6 

Gói thầu số 6: 

Tƣ vấn giám 

sát thi công 

xây dựng 

xxxx Ngân 

sách 

Quận 

Chỉ định thầu rút 

gọn, trong nƣớc, 

không sơ tuyển, 

không qua mạng 

Một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

Quý 3 

Năm 2018 

Trọn gói 240 Ngày 

 

7 

Gói thầu số 7: 

Tƣ vấn quản 

lý dự án 

xxxx Ngân 

sách 

Quận 

Chỉ định thầu rút 

gọn, trong nƣớc, 

không sơ tuyển, 

không qua mạng 

Một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

Quý 3 

Năm 2018 

Trọn gói 240 Ngày 

 

8 

Gói thầu số 8: 

Bảo hiểm công 

trình 

xxxx Ngân 

sách 

Quận 

Chỉ định thầu rút 

gọn, trong nƣớc, 

không sơ tuyển, 

không qua mạng 

Một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

Quý 3 

Năm 2018 

Trọn gói 240 Ngày 
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14.3. Tài liệu về văn bản kết quả thẩm định, thỏa thuận  

a/ Kết quả thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa là di tích quốc 

gia đặc biệt, di tích quốc gia (Nguồn tư liệu, Cục Di sản- Bộ VHTTDL) 
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b/ Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích 

chùa 
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c/ Thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung  Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn 

tạo đi tích  

 

Kết quả thẩm định, căn cứ để tỉnh Bắc Ninh phê duyệt dự án. 
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14.4. Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo đi tích  
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14.5. Quyết định phê duyệt dự án 

(Nguồn tư liệu, Sở VH,TT&DL- tỉnh Bắc Ninh) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 1852/QĐ-UBND                               Bắc Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2009 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TU BỔ, 

TÔN TẠO TRÙNG TU DI TÍCH CHÙA ỨNG TÂM PHƢỜNG ĐÌNH BẢNG, THỊ 

XÃ TỪ SƠN 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

- Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 

năm 2009 của Quốc hội; 

- Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009; số 

83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình; 

- Căn cứ thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng 

quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Xét đề nghị của UBND phường Đình Bảng tại tờ trình số 62/TT-UB ngày 

17/9/2009; báo cáo thẩm định số 611/KH - XDCB ngày 12/11/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo trùng tu di tích chùa 

Ứng Tâm phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo trùng tu di tích 

chùa Ứng Tâm, phƣờng Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, với các nội dung sau: 

1. Tên dự án: Tu bổ, tôn tạo trùng tu di tích chùa Ứng Tâm phƣờng Đình Bảng, thị xã 

Từ Sơn. 

2. Chủ đầu tƣ: UBND phƣờng Đình Bảng. 

3. Địa điểm xây dựng: Trên khu đất di tích chùa Ứng Tâm hiện đang quản lý sử 

dụng, tại phƣờng Đình Bảng, thị xã Từ Sơn. 

4. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý thực hiện dự án. 

5. Hình thức đầu tƣ: Tu bổ, trùng tu, kết hợp xây dựng mới. 

6. Nội dung, quy mô đầu tƣ và giải pháp xây dựng 

6.1. Giữ nguyên các hạng mục: Tam quan, nhà Tam bảo, nhà Tổ, nhà mẫu Phạm thị, 

nhà mẫu, nhà bếp và khu vệ sinh (nội tự). 
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- Tu bổ, phục hồi các chi tiết, loại bỏ các cấu kiện hƣ hỏng nứt gãy, mối mọt không cùng 

chủng loại, xuống cấp, theo nguyên tắc đảm bảo tính nguyên gốc, trên cơ sở hiện trạng và tài 

liệu khảo cổ, có tham vấn của các chuyên gia văn hóa, lịch sử. 

- Phục hồi các cấu kiện bị hỏng bằng các cấu kiện mới gia công từ gỗ lim đảm bảo chất 

lƣợng đã qua ngâm tẩm và xử lý chất bảo quản; hình dáng và hoạ tiết hoa văn trang trí phải 

đúng với cấu kiện hiện trạng, ăn khớp với các bộ phận liên quan khác 

6.2. Công trình xây dựng mới: 

6.2.1. Nhà khách bên tả gồm 5 gian thu hồi bít đốc kích thƣớc (14,2 x 5,41) m. Hai 

dãy hành lang gồm 9 gian thu hồi bít đốc kích thƣớc (19,6 x 3,55) m. Thiết kế theo kiểu kiến 

trúc cổ truyền thống, Kết cấu móng, tƣờng xây gạch đặc mác 75, vữa xây, trát XM-C mác 

50, mái lợp ngói mũi hài truyền thống trên hệ rui, hoành và vì kèo bằng gỗ lim. Hệ thống cửa 

bức bàn gỗ lim gỗ lim. Toàn bộ bờ chảy đƣợc gắn chi tiết hoa văn theo kiến trúc cổ truyền; 

bậc tam cấp xếp đá khối; nền lát gạch Bát Tràng phục chế kích thƣớc (300x300) mm. Lắp 

đặt hệ thống cấp điện, điện sinh hoạt, PCCC, cấp, thoát nƣớc đáp ứng yêu cầu sử dụng; vật 

tƣ thiết bị điện, nƣớc sản xuất trong nƣớc. 

6.2.2. Nhà thờ mẫu Sơn trang gồm 3 gian thu hồi bít đốc kích thƣớc (10,4 x 7,2) m; 

gian giữa dùng để đắp động sơn trang và 2 gian bên thờ riêng. Nhà thờ Tổ gồm 5 gian thu 

hồi bít đốc kích thƣớc (13,18 x 7,84 ) m. Nhà Trai gồm 5 gian thu hồi bít đốc kích thƣớc 

(14,20 x 5,41) m. Thiết kế theo kiểu kiến trúc cổ truyền thống; kết cấu móng, tƣờng xây 

gạch đặc mác 75, vữa xây trát XM-C mác 50, mái lợp ngói mũi hài truyền thống trên hệ rui, 

hoành, vì kèo gỗ lim; hệ thống cửa bức bàn, vách ngăn gỗ lim; toàn bộ bờ chảy gắn chi tiết 

hoa văn theo kiến trúc cổ truyền, bậc tam cấp xếp đá khối, nền lát gạch Bát tràng phục chế 

kích thƣớc (300 x 300) mm; lắp đặt hệ thống cấp điện, điện sinh hoạt, PCCC đáp ứng yêu 

cầu sử dụng; vật tƣ thiết bị điện, nƣớc sản xuất trong nƣớc. 

6.2.3. Lầu hóa vàng thiết kế theo kiểu kiến trúc cổ truyền thống, gồm 4 mái, 2 tầng 

mái; kích thƣớc (1,70 x 1,70) m, kết cấu móng, tƣờng xây gạch đặc mác 75, vữa xây, trát 

XM-C mác 50, mái đổ BTCT mác 200 dán ngói mũi hài truyền thống. 

6.2.4. Nhà vệ sinh công cộng một tầng, diện tích sàn 8,0 m
2
; kết cấu móng gạch, 

giằng móng BTCT mác 200, móng và tƣờng xây gạch đặc mác 75, sàn mái đổ BTCT mác 

200 chống nóng bằng tôn liên doanh dày 0,42 mm, trên hệ tƣờng thu hồi và xà gồ thép, lăn 

sơn toàn bộ nhà; lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nƣớc; thiết bị vệ sinh, cấp thoát nƣớc sản 

xuất trong nƣớc. 

6.2.5. Cầu đá, kè ao: Cầu đá qua ao rộng 4 m, cầu vòm khung BTCT mác 250 kết 

hợp xây đá hộc, lan can trang trí hoa văn, mặt cầu lát đá xẻ đục nhám; kè ao phía trƣớc Tam 

Quan xây bằng đá hộc, móng gia cố bằng cọc tre, đƣờng dạo xung quanh bờ ao lát đá tự 

nhiên đục nhám mặt rộng 3,0 m, tấm bó vỉa BTCT. 

6.2.6. Đƣờng nội bộ và bãi đỗ xe kết cấu mặt đƣờng cứng đổ BTCT tại chỗ mác 250 

đá (2x4) cm dày 20 cm, nền đƣờng đắp cát đen đầm chặt K ≥ 0,95; trƣớc khi đắp bóc bỏ lớp 

đất hữu cơ dƣới đáy nền; vƣờn hoa, bồn cây xanh xây đá khối xung quanh, đổ đất màu trồng 

cây xanh, thảm cỏ tạo bóng mát và cảnh quan môi trƣờng; 
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6.2.7. Hạ tầng kỹ thuật: 

+ San nền bằng cát đen toàn bộ khuôn viên chùa cao thêm 30 cm, hệ số đầm chặt K ≥ 0,95; 

độ dốc trung bình 2%; 

+ Sân chùa phần diện tích còn lại (không đổ bê tông) xây các bồn hoa bằng đá khối, trồng 

cây xanh xen cây cảnh, thảm cỏ kết hợp với điện chiếu sáng sân vƣờn; 

+ Hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà: Nguồn điện lấy từ trạm biến áp sẵn có tại khu 

vực; cấp điện từ trạm biến áp đến các hạng mục công trình dùng cáp ngầm đặt dƣới các 

mƣơng cáp. Hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà dùng đèn cao áp trên cột thép cao 8 m, đèn 

chiếu sáng sân vƣờn dùng đèn tứ cầu, đèn cây nấm tạo cảnh quan; 

+ Hệ thống cấp nƣớc nguồn nƣớc lấy từ mạng cấp nƣớc sạch thị xã Từ Sơn, cấp đến các 

hạng mục công trình bằng hệ thống đƣờng ống đi ngầm. 

+ Hệ thống thoát nƣớc bằng cống hộp xây gạch kết hợp với cống tròn BTCT, nắp đậy tấm 

đan BTCT mác 200, chảy vào hệ thống thoát nƣớc chung khu vực. 

(giải pháp xây dựng cụ thể theo báo cáo thẩm định) 

7. Tổng mức đầu tƣ, nguồn vốn đầu tƣ 

7.1. Tổng mức đầu tƣ: 29.121.916.000 đồng (Hai mƣơi chín tỷ, một trăm hai mƣơi 

mốt triệu, chín trăm mƣời sáu nghìn đồng); bao gồm: 

- Xây lắp: 24.464.166.000 đồng; 

- Chi khác: 2.010.303.000 đồng 

- Dự phòng: 2.647.447.000 đồng. 

(nội dung các chi phí cụ thể theo báo cáo thẩm định) 

7.2. Nguồn vốn đầu tƣ: Vốn ngân sách phƣờng, các nguồn vốn hỗ trợ (nếu có) và các 

nguồn vốn khác. 

8. Phân chia gói thầu: Xây lắp chia 02 gói thầu 

- Gói số 1: Nhà khách, hành lang (2 nhà), nhà Tổ, nhà Trai, nhà Mẫu, Sơn Trang, lầu hóa 

vàng. 

- Gói số 2: Các hạng mục xây lắp còn lại. 

9. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu hiện hành. 

10. Thời gian thực hiện: 2009÷2011. 

11. Trách nhiệm của chủ đầu tƣ: Hoàn thiện dự án theo yêu cầu tại Báo cáo thẩm 

định của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; tổ chức thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. 

Điều 2. Thủ trƣởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tƣ, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn; Chủ 

tịch UBND phƣờng Đình Bảng; Kho bạc NN tỉnh căn cứ quyết định thi hành./. 

   KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Bùi Vĩnh Kiên 
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Phụ lục 15.  Thực hiện theo quá trình đầu tƣ dự án 

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

DỰ ÁN TU BỔ, TÔN TẠO DI TÍCH CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 

(CHỦ ĐẦU TƯ TỰ THỰC HIỆN HOẶC THUÊ QLDA) 

 

Số TT 

Nội dung quy trình 

thực hiện 

Bên liên 

quan 

Các qui 

định của 

Luật 

Các văn bản 

tham chiếu liên 

quan 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

I Thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ 

1.1 Chủ trƣơng đầu tƣ  
Theo cấp 

di tích 

Điều 17 Mục 

1 Chƣơng II 

Luật Đầu tƣ 

công, Điều 

50 của Luật 

XD, các 

chƣơng trình 

QG về bảo 

tồn di tích 

 Điều 17 Nghị 

định 70/2012/NĐ-

CP 

 

Chủ đầu tư 

có thể thuê 

đơn vị tư 

vấn thực 

hiện 

1.1 1 

Lập báo cáo xin thẩm 

định, phê duyệt chủ 

trƣơng đầu tƣ 

  

Khoản 1 Điều 17 

NĐ 70 

NĐ 166. 

Chủ đầu tư 

Thực hiện 

1.1 2 

Lập tờ trình thẩm 

định, phê duyệt chủ 

trƣơng đầu tƣ dự án tu 

bổ, tôn tạo 

Cơ quan 

chủ quản 
 

Mẫu phụ lục 01 

Nghị định 

70/2012/NĐ-CP 

Chủ đầu tư 

Thực hiện 

1.2 
Lập Dự án đầu tƣ tu 

bổ, tôn tạo di tích  

Điều 52 

[Khoản 1 và 

Điểm b) 

khoản 3] của 

Luật XD 

2014 

 Điều 18 Nghị 

định 70/2012/NĐ-

CP 

 

Chủ đầu tư 

Theo dõi 

quản lý 

1.2 1 

Khảo sát, thu thập tài 

liệu về di tích và 

những vấn đề liên 

quan đến di tích 

Đơn vị tƣ 

vấn 

 Luật hợp 

nhất Luật di 

sản văn hóa 

năm 2001, 

sửa đổi 2009 

Nghị định 

70/2012/NĐ-CP, 

Điều 18 Thông tƣ 

18/2012/TT-

BVHTTDL 

Chủ đầu tư 

Theo dõi 

quản lý 

1.2 2 
Nội dung dự án tu bổ, 

tôn tạo di tích 

Đơn vị tƣ 

vấn 

 Luật hợp 

nhất Luật di 

sản văn hóa 

năm 2001, 

sửa đổi 2009 

Nghị định 

70/2012/NĐ-CP, 

Điều 17 Thông tƣ 

18/2012/TT-

BVHTTDL 

Chủ đầu tư 

Theo dõi 

quản lý 

 

1.2 3 

Lấy ý kiến của tổ 

chức, cá nhân về dự 

án tu bổ di tích 

Chủ đầu 

tƣ   

 

 

Chủ đầu tư 

Thực hiện 
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Số TT 

Nội dung quy trình 

thực hiện 

Bên liên 

quan 

Các qui 

định của 

Luật 

Các văn bản 

tham chiếu liên 

quan 

Ghi chú 

1.3 

Các thông tin kỹ 

thuật chuyên ngành 

liên quan đến dự án 

Chủ đầu 

tƣ  
  

Làm đồng 

thời cùng 

thời điểm 

lập DA 

1.3 1 

- Thông tin Quy 

hoạch hoặc Chấp 

thuận quy hoạch tổng 

mặt bằng và phƣơng 

án tu bổ  

Chủ đầu 

tƣ 

Sở QHKT 

Tỉnh, thành 

phố 

Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc  

Chủ đầu tư 

Thực hiện 

1.3 2 

- Thông tin về đấu nối 

hệ thống cấp điện, 

nƣớc sạch và thoát 

nƣớc. 

 
   Sở, phòng, ban 

Chủ đầu tư 

Thực hiện 

1.3 3 - Thông tin về PCCC 
 

   Sở, phòng, ban 
Chủ đầu tư 

Thực hiện 

1.3 4 

- Thông tin khác theo 

yêu cầu của địa 

phƣơng 
 

  

 Sở, phòng, ban Chủ đầu tư 

Thực hiện 

1.4 
Phê duyệt dự án tu 

bổ 

Cơ quan 

chủ quản 

 Luật hợp 

nhất Luật di 

sản văn hóa 

năm 2001, 

sửa đổi 2009 

Điều 18 Nghị định 

70/2012/NĐ-CP 

 

Theo quy 

định 

1.4 1 
Thẩm định dự án tu 

bổ 

Theo cấp 

di tích 

Điều 58 

[Khoản 1-2-

4] của Luật 

XD 2014. 

 

Điều 18 Nghị định 

70/2012/NĐ-CP 

 

Theo quy 

định 

1.4 2 

Tờ trình thẩm định, 

phê duyệt dự án tu bổ 

di tích 

Chủ đầu 

tƣ 
 Mẫu Phụ lục 04 

Chủ đầu tư 

Thực hiện 

1.5 
Thiết kế bản vẽ kỹ 

thuật tu bổ, tôn tạo 

Đơn vị tƣ 

vấn 
  

Điều 20 Nghị định 

70/2012 Điều 22 

Thông tƣ 

18/2012/TT-

BVHTTDL 

 

Phối hợp 

1.5 1 
Thẩm định thiết kế tu 

bổ  

  Luật hợp 

nhất Luật di 

sản văn hóa 

năm 2001, 

sửa đổi 2009 

 

Điều 22 Thông tƣ 

18/2012/TT-

BVHTTDL 

 

Theo quy 

định 

1.5 2 
Phê duyệt thiết kế thi 

công tu bổ, tôn tạo  

Điều 59 của 

Luật Xây 

dựng 

  

 

Theo quy 

định 
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Số TT 

Nội dung quy trình 

thực hiện 

Bên liên 

quan 

Các qui 

định của 

Luật 

Các văn bản 

tham chiếu liên 

quan 

Ghi chú 

 

II Thực hiện trong giai đoạn đầu tƣ 

 

II.1 
 

Tổ chức thực hiện 

dự án 

Chủ đầu 

tƣ 
  

Điều 16  Nghị 

định 59/2015/NĐ-

CP 

 

2.1 1 

Nội dung quản lý thi 

công công trình tu bổ, 

tôn tạo (QLDA) 

Chủ đầu 

tƣ 

Điều 66 và 

Điều 67 của 

Luật XD 

2014 

Điều 31 Nghị định 

59/2015/NĐ-CP 

Vận dụng 

theo quy 

định quản lý 

xây dựng 

2.1 2 

Chuẩn bị thi công tu 

bổ, tôn tạo di tích, xin 

phép xây dựng, sửa 

chữa công trình 

Chủ đầu 

tƣ 

Điểm l) 

Khoản 2 

Điều 89 

Chƣơng V 

của Luật XD 

2014 

Điều 24 Thông tƣ 

18/2012/TT-

BVHTTDL 

 

2.1 3 Thực hiện Đấu thầu 
Chủ đầu 

tƣ 

Luật Đấu 

thầu 2013 

Nghị định 

63/2014/NĐ-CP 

 

 

II.2 
 

Tổ chức triển khai 

thi công dự án tu bổ, 

tôn tạo 

Chủ đầu 

tƣ 
 

Điều 25 Thông tƣ 

18/2012/TT-

BVHTTDL 

 

2.2 1 

Xây dựng nhà bao 

che, kho bảo vệ tƣợng 

chƣ Phật, đồ thờ và 

cấu kiện kiến trúc 

Đơn vị 

thi công 
 

Khoản 1, Điều 25 

Thông tƣ 

18/2012/TT-

BVHTTDL 

 

2.2 2 
Triển khai tháo dỡ, hạ 

giải công trình chùa 

Đơn vị 

thi công 
 

Khoản 3, Điều 25 

Thông tƣ 

18/2012/TT-

BVHTTDL 

 

2.2 3 

Lập thiết kế nghiên 

cứu, đánh giá cấu kiện, 

thành phần sau khi hạ 

giải 

Đơn vị tƣ 

vấn thiết 

kế 

 

Khoản 4, Điều 25 

Thông tƣ 

18/2012/TT-

BVHTTDL 

 

2.2 4 

Thực hiện điều chỉnh 

thiết kế tu bổ, tôn tạo 

chùa theo ý kiến Hội 

đồng đánh giá 

Chủ đầu 

tƣ  

 Khoản 6, Điều 25 

Thông tƣ 

18/2012/TT-

BVHTTDL 

 

2.2 5 

Thực hiện thi công tu 

bổ, tôn tạo di tích 

chùa theo thiết kế và 

thiết kế điều chỉnh 

đƣợc duyệt (nếu có) 

Đơn vị 

thi công 

Mục 2 của 

Luật XD 

2014 

Khoản 7, Điều 25 

Thông tƣ 

18/2012/TT-

BVHTTDL 
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Số TT 

Nội dung quy trình 

thực hiện 

Bên liên 

quan 

Các qui 

định của 

Luật 

Các văn bản 

tham chiếu liên 

quan 

Ghi chú 

2.2 6 

Giám sát thi công tu 

bổ, tôn tạo di tích 

chùa, nghiệm thu, bàn 

giao: Cấu kiện kiến 

trúc, phần việc, hạng 

mục 

Đơn vị tƣ 

vấn giám 

sát 

Mục 3 của 

Luật XD 

2014 

Chƣơng IV, 

Chƣơng V Nghị 

định 46/2015/NĐ-

CP 

 

 

 

 

III Nghiệm thu, bàn giao đƣa di tích vào hoạt động 

3 1 

Nghiệm thu, bàn giao 

đƣa di tích vào sử 

dụng  

Chủ đầu 

tƣ và các 

đơn vị 

liên quan 

Điều 123, 

Điều 124 

của Luật XD 

2014 

Điều 31, Điều 32, 

Điều 33 của Nghị 

định 46/2015/NĐ-

CP 

 

3 2 
Kiểm toán, Quyết 

toán vốn đầu tƣ 

Chủ đầu 

tƣ và các 

đơn vị 

liên quan 

    

 

IV Kết thúc dự án, báo cáo đánh giá, quản lý chất lƣợng 

4 1 

Thực hiện báo cáo kết 

thúc dự án theo chế 

độ báo cáo với cấp 

trên QL trực tiếp  

Cơ quan 

chủ quản 
  

 

4 2 Bảo hành 
Đơn vị 

thi công 

Điều 125 

của Luật XD 

2014 

Điều 35, Điều 36 

Nghị định 

46/2015/NĐ-CP  

 

4 3 Bảo trì 
Chủ đầu 

tƣ 

Điều 126 

của Luật XD 

2014 

Chƣơng V Nghị 

định 46/2015/NĐ-

CP 

 

 

[Bảng tổng hợp quy trình đầu tư, tác giả thực hiện năm 2018] 
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Phụ lục 16. QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƢ DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

(Nguồn tư liệu Sở VH,TT&DL - Hà Nam năm 2018) 
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Phụ lục 17. NGUỒN LỰC XÃ HỘI HÓA, THUẬN LỢI VÀ NHỮNG BẤT 

CẬP TRONG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG TU BỔ, TÔN TẠO 
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Nguồn lực huy động cho tu bổ, tôn tạo chùa Việt, thông qua một Doanh nghiệp 

TNHH Thƣơng mại và Du lịch tại Quảng Ninh (Tổng nguồn vốn 10.700 tỷ 

VND) khởi động trong năm 2018 [Nguồn tác giả cập nhật tháng 11/2018] 
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Những ngôi chùa mới đƣợc đầu tƣ từ nguồn vốn trong dân, cũng sẽ phục vụ 

cho xã hội ngày một phát triển [Nguồn cập nhật Internet tháng 5/2019] 

 

 

Thiền viện Trúc lâm Yên Thành, Nghệ an đang đƣợc đầu tƣ bằng nguồn vốn xã 

hội hóa, quy mô hàng trăm héc- ta [Nguồn Tác giả cập nhật tháng 5/2016] 
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Phụ lục 18. NGUỒN LỰC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT 

TRIỂN VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  
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Nếu so sánh tổng nguồn lực cho cả Chƣơng trình MTQG về Văn hóa giai đoạn 

2012- 2015 là 7.399 tỷ VND, với khoảng 10.700 tỷ VND thông qua một Doanh 

nghiệp TNHH. Nguồn lực trong dân huy động cho tu bổ, tôn tạo các di tích 

chùa Việt là rất lớn, nếu biết cách huy động đúng hƣớng sẽ tạo chuyển biến tích 

cực. 
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Phụ lục Tổng hợp kinh phí CTMT phát triển văn hóa và thể thao 

Giai đoạn 2016 – 2020 (Nguồn Cục Di sản văn hóa- Bộ VH,TT&DL) 

 


