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

PHỤ LỤC ................................................................................................................. 160 

 



 2 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 

ATK An toàn khu 

BQL Ban quản lý 

CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

CNXH Chủ nghĩa xã hội 

CTMT Chƣơng trình mục tiêu  

DSVH Di sản văn hóa 

DTLSCM Di tích lịch sử cách mạng 

DTQGĐB Di tích quốc gia đặc biệt 

GS.TS Giáo sƣ Tiến sỹ 

KTTT Kinh tế thị trƣờng 

NCS Nghiên cứu sinh 

Nxb Nhà xuất bản 

PGS.TS Phó giáo sƣ Tiến sỹ 

QLDS Quản lý di sản 

TS Tiến sĩ 

UBND Uỷ ban Nhân dân 

UNESCO Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên 

Hợp Quốc  

VHTTDL Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

  

 



 3 

DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ 

Bảng 2.1: Thống kê các dự án đầu tƣ cho bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

ATK Tân Trào 2012 – 2015 ............................................................................ 63 

Bảng 2.2. Bảng thống kê các dự án đầu tƣ, tu bổ tôn tạo, xây dựng các ....... 67 

công trình di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ....................................... 67 

Bảng 2.3: Thống kê kinh phí các dự án đầu tƣ cho bảo tồn và phát huy giá trị 

di tích ATK Định Hóa giai đoạn 2012 – 2018 ................................................ 77 

Bảng 2.4: Thống kê số lƣợng hiện vật tại các di tích lịch sử cách mạng ATK 

Tân Trào và Định Hóa giai đoạn 2014 - 2017 ................................................ 82 

Bảng 2.5 : Bảng tổng hợp số lƣợng khách tham quan di tích ATK Tân Trào, 

Định Hóa, Chợ Đồn giai đoạn 2012 - 2018 .................................................... 84 

Bảng 2.6. Bảng tổng hợp kinh phí thu từ phí tham quan di tích ATK Tân 

Trào, tỉnh Tuyên Quang .................................................................................. 86 

 

 

 



 4 

MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Với đặc thù mang tính khu biệt của lịch sử hình thành, quá trình ra đời và 

phát triển, di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn đã trở thành tài sản vô giá của dân tộc. Việc nghiên cứu về các di 

tích ATK nhằm tạo cơ sở cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích này 

trong mối liên hệ với nhau và trong mối liên hệ vùng đang là vấn đề quan trọng, cấp 

thiết và dƣờng nhƣ là một tất yếu của sự liên kết và phát triển mạng lƣới các di tích 

lịch sử cách mạng ATK của mỗi địa phƣơng có di tích cũng nhƣ trong khu vực và 

cả nƣớc nói chung. Vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn khi các di tích lịch sử 

cách mạng ATK đƣợc công nhận là di tích quốc gia đặc biệt với nhiều thay đổi về 

diện mạo cũng nhƣ quy định quản lý trong tình hình mới. 

Trong thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên cứu về các di tích ATK thuộc 

ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, cũng nhƣ nhiều công trình nghiên cứu về 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích này. Tuy nhiên, kể từ khi các di tích đƣợc 

xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, chƣa có một công trình nào nghiên cứu về công tác 

quản lý các di tích này để đánh giá một cách toàn diện những thành tựu, hạn chế của 

công tác quản lý di tích nhất là hai khía cạnh quan trọng của công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích và quản lý di tích tiếp cận từ quản lý của nhà nƣớc và quản lý của cộng 

đồng. Bên cạnh đó, việc đƣợc công nhận di tích quốc gia đặc biệt trong bối cảnh 03 di 

tích thuộc 03 tỉnh khác nhau nhƣng có vị trí gần nhau và có nhiều điểm tƣơng đồng về 

mặt văn hóa, phong tục, dân cƣ, thổ nhƣỡng… cũng đòi hỏi phải có một công trình 

nghiên cứu tổng thể đƣa ra những đánh giá chi tiết trên cơ sở mối liên kết vùng trong bảo 

tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của khu vực và cả nƣớc. 

Ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn thuộc khu vực miền núi phía 

Bắc của đất nƣớc ta, đƣợc đồng bào cả nƣớc biết đến với truyền thống cách mạng 

kiên cƣờng bất khuất, lại là nơi khởi thủy, hội tụ và giao thoa của những sắc thái văn 

hóa đặc trƣng của các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc nƣớc ta. Cũng trong khu 

vực này, các di tích lịch sử cách mạng đã trở thành niềm tự hào không chỉ của đồng 

bào nơi đây mà của cả dân tộc ta. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch 

sử cách mạng tiêu biểu của vùng Việt Bắc đã thu đƣợc những thành công bƣớc đầu 

trong thời gian qua, tuy nhiên, những nghiên cứu về công tác quản lý loại hình di tích 
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cách mạng thuộc khu vực này trong những năm gần đây chiếm số lƣợng không nhiều 

đặc biệt là thiếu những công trình nghiên cứu mang tính chuyên sâu và tổng thể về hệ 

thống di tích cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. 

Trong hệ thống di tích lịch sử cách mạng thuộc khu vực nêu trên phải kể đến 

các di tích đƣợc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đó là di tích ATK Tân Trào, tỉnh 

Tuyên Quang, di tích ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và di tích ATK Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn. Sau khi đƣợc công nhận di tích quốc gia đặc biệt, diện mạo những di 

tích đã có nhiều thay đổi so với trƣớc đây về ranh giới cũng nhƣ không gian phân bổ 

các di tích thành phần. Điều này đòi hỏi phải có một công trình nghiên cứu, đánh giá 

khách quan, trung thực về thực trạng công tác quản lý các di tích nhằm xác định đƣợc 

những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý 

các di tích ATK thời gian qua. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp thiết thực để nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý các di tích này trong thời gian tới. Đây là nhiệm vụ 

quan trọng qua đó góp phần gìn giữ và quảng bá những giá trị tốt đẹp, trƣờng tồn của 

khu di tích đến đông đảo nhân dân trong nƣớc và bạn bè quốc tế khi đến với cái nôi 

của cách mạng Việt Nam ở ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. 

Từ cách đặt vấn đề trên, NCS nhận thấy rằng, cần có một công trình nghiên 

cứu chuyên sâu về công tác quản lý di tích ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn nhằm nghiên cứu thực trạng, tìm ra những thành công, hạn chế 

trong công tác quản lý tại các di tích quốc gia đặc biệt ATK thuộc 3 tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn và đƣa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất 

lƣợng quản lý các di tích ATK trong thời gian tới. Với lý do đó, NCS chọn đề tài 

“Quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK (qua nghiên cứu ở Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn)” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Nghiên cứu, đánh giá vai trò của các cấp trong hoạt động quản lý di tích lịch 

sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn nhằm tìm ra 

những thành công, hạn chế trong công tác quản lý các di tích này thời gian qua. Đƣa 

ra những đánh giá, nhận định một cách khách quan về những thành công hạn chế 

cũng nhƣ nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý các di tích, tạo cơ 

sở khoa học để đƣa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại 

các di tích này đáp ứng yêu cầu quản lý một vùng di tích quốc gia đặc biệt về lịch 

sử cách mạng kháng chiến. 
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

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

những nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

+ Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, những khái niệm cơ bản có liên quan đến đề 

tài luận án, tổng quan tài liệu các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. 

+ Nghiên cứu tổng thể diện mạo, đánh giá những khó khăn, thuận lợi từ hiện 

trạng di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc 

Kạn. 

+ Khảo sát, nghiên cứu hoạt động quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK 

thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn thời điểm hiện tại trên cơ sở 

quản lý nhà nƣớc và sự tham gia quản lý của cộng đồng. 

+ Đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân những hạn chế trong 

hoạt động quản lý các di tích này. 

+ Trên cơ sở những nhận định, đánh giá một cách khách quan về thực trạng 

công tác quản lý, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các di 

tích lịch sử cách mạng ATK thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

- Quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK: Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn 

thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn tiếp cận từ quản lý Nhà nƣớc và 

sự tham gia quản lý của cộng đồng. Cụ thể luận án nghiên cứu tổng quan về các khu 

di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn; 

Nghiên cứu, đánh giá vai trò của các cấp quản lý; nghiên cứu hoạt động quản lý của 

nhà nƣớc; nghiên cứu, đánh giá vai trò của cộng đồng. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Không gian: Luận án nghiên cứu toàn bộ các khu vực khoanh vùng bảo vệ di 

tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, 

trong đó tập trung nghiên cứu tại 03 di tích lịch sử cách mạng ATK mang tính chất 

đại diện tiêu biểu cho từng tỉnh là: Di tích ATK Tân Trào trải dài trên địa phận hành 

chính 11 xã thuộc 02 huyện của tỉnh Tuyên Quang, bao gồm các xã: Tân Trào, Minh 

Thanh, Trung Yên, Bình Yên, Lƣơng Thiện (huyện Sơn Dƣơng); Kim Quan, Trung 

Sơn, Hùng Lợi, Trung Minh, Đạo Viện, Công Đa (huyện Yên Sơn). Di tích ATK 

Ðịnh Hóa trải trên địa bàn các xã Phú Ðình, Ðiềm Mặc, Thanh Ðịnh, Ðịnh Biên, 

Bảo Linh, Ðồng Thịnh, Quy Kỳ, Kim Phƣợng, Bình Thành và thị trấn Chợ Chu, 
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huyện Ðịnh Hóa. Di tích ATK Chợ Đồn nằm trên ba xã phía Nam huyện Chợ 

Đồn gồm Bình Trung, Nghĩa Tá, Lƣơng Bằng.  

Thời gian: Đề tài nghiên cứu công tác quản lý di tích lịch sử cách mạng 

ATK: Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, 

Bắc Kạn từ khi các di tích đƣợc xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. (ATK: Tân 

Trào, Định Hóa đƣợc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 

548/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tƣớng Chính phủ; ATK Chợ Đồn 

đƣợc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22 

tháng 12 năm 2016 của Thủ tƣớng Chính phủ). 

4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết khoa học 

4.1. Câu hỏi nghiên cứu  

Thực hiện đề tài nghiên cứu “Quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK (qua 

nghiên cứu ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn)”, NCS đặt ra các câu hỏi 

nghiên cứu nhƣ sau: 

1. Tiếp cận từ quản lý nhà nƣớc, các cấp quản lý nhà nƣớc đã thực hiện vai 

trò của mình nhƣ thế nào trong hoạt động quản lý tại các di tích lịch sử cách mạng 

ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn? 

2. Với tƣ cách là những chủ thể gìn giữ những giá trị của di sản văn hóa, 

cộng đồng địa phƣơng nơi có các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đã thể hiện vai trò của mình nhƣ thế nào 

trong hoạt động quản lý tại các di tích này thời gian qua?  

3. Sự phối hợp giữa Nhà nƣớc và cộng đồng trong quản lý di tích lịch sử 

cách mạng ATK đã thực sự chặt chẽ và hiệu quả? 

4. Cần phải làm gì để phát huy vai trò của cả Nhà nƣớc và cộng đồng để công 

tác quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK hiệu quả hơn? 

4.2. Giả thuyết khoa học  

Nhà nƣớc và cộng đồng đều có vai trò quan trọng trong quản lý di tích lịch 

sử - văn hóa nói chung, di tích lịch sử cách mạng nói riêng. Nếu phân cấp rõ ràng và 

sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nƣớc và cộng đồng, công tác này chắc chắn sẽ đem 

lại hiệu quả. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để thực hiện những nội dung nghiên cứu nêu trên, cần sử dụng các phƣơng 

pháp chính sau đây: 
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- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu lịch sử nghiên cứu trong và ngoài 

nƣớc về quản lý khu di tích lịch sử cách mạng. Trên cơ sở đó, nắm bắt những nội dung 

đã đƣợc nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc những thành tựu và tiếp tục đề xuất hƣớng 

nghiên cứu mới, hiệu quả và phù hợp với tình hình hiện tại. Nội dung nghiên cứu gồm: 

Phân tích nguồn, tác giả, phân tích nội dung và tổng hợp tài liệu. Phƣơng pháp nghiên 

cứu tài liệu đƣợc sử dụng trong nghiên cứu các tài liệu phục vụ tổng quan tình hình 

nghiên cứu và các vấn đề lý luận ở Chƣơng 1; nghiên cứu tài liệu khảo sát thực trạng 

quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc 

Kạn ở Chƣơng 2 của luận án. 

- Phương pháp thống kê: Tiến hành thu thập, xử lý và trình bày về cách thức 

tổ chức quản lý khu di tích để nắm rõ thực trạng, tình hình quản lý di tích lịch sử 

cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn; phối hợp với 

các cơ quan chức năng trong quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. Qua phƣơng pháp thống kê nhằm tổng kết 

thực tiễn quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn. 

- Phương pháp phân tích - tổng hợp: Tiến hành phân tích tổng quan hoạt 

động quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn từ đó tổng hợp, đánh giá những kết quả đã làm đƣợc, chỉ ra đƣợc 

những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót; làm cơ sở 

cho đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK 

thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. 

- Phương pháp logic và lịch sử: Nghiên cứu tổng hợp đƣa ra các luận điểm 

khoa học, tham chiếu và suy luận làm sáng tỏ kết quả nghiên cứu. 

- Phương pháp phỏng vấn: Tiến hành thu thập ý kiến của các chuyên gia trong 

lĩnh vực quản lý, di sản, lịch sử, du lịch, truyền thông... thông qua những câu hỏi đƣợc 

chọn lọc riêng cho từng lĩnh vực chuyên môn của chuyên gia. Sau đó tổng hợp tóm tắt 

các ý kiến của chuyên gia để phục vụ quá trình nghiên cứu, xây dựng lý luận và đánh 

giá thực tiễn hoạt động quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. 

- Phương pháp điều tra xã hội học: Tác giả tiến hành thu thập các dữ liệu về 

thực trạng quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn; tập hợp thông tin về quan điểm, đánh giá, đề xuất của ngƣời dân 

địa phƣơng về thực trạng và giải pháp quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc 
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ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. Các dữ liệu thu thập đƣợc thông qua 

việc xây dựng hai mẫu phiếu khảo sát gồm các câu hỏi in sẵn về thực trạng và nhu 

cầu, ý kiến, đề xuất của ngƣời dân địa phƣơng đối với việc quản lý di tích lịch sử 

cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. 

- Phương pháp điền dã, khảo sát thực địa: Tiến hành khảo sát điền dã tại 

di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn; 

trực tiếp quan sát, chụp hình, thu thập số liệu và tài liệu tại địa bàn nghiên cứu. Đây 

là phƣơng pháp đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện đề tài, bởi chỉ có thông 

qua các tƣ liệu thực tế và cụ thể mới giải quyết tốt đƣợc nội dung mà đề tài đề ra.  

- Phương pháp so sánh: Công tác quản lý tại các di tích lịch sử cách mạng 

ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn có những điểm khác biệt 

cũng nhƣ tƣơng đồng, do vậy phƣơng pháp so sánh đƣợc sử dụng để tìm ra những 

điểm khác biệt và tƣơng đồng đó trên nhiều phƣơng diện của hoạt động quản lý tiếp 

cận từ quản lý nhà nƣớc cũng nhƣ của cộng đồng. 

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

giới thiệu một cách tổng thể, khái quát mô hình, bộ máy quản lý tại các di tích lịch 

sử cách mạng ATK, tìm ra điểm hợp lý, bất hợp lý ở những mô hình, bộ máy quản 

lý. Qua đó đƣa ra mô hình tổ chức bộ máy quản lý một cách phù hợp nhất đối với 

công tác quản lý tại các di tích lịch sử cách mạng ATK. 

- Phương pháp chuyên gia: Nhằm sử dụng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia có 

trình độ cao, từ những thu thập và xử lý những ý kiến của các chuyên gia để tìm ra 

giải pháp cho luận án. 

6. Những đóng góp của luận án 

Về mặt khoa học: Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về 

công tác quản lý tại các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn, đặc biệt là sau khi các di tích này đƣợc xếp hạng di tích 

quốc gia đặc biệt với những thay đổi cơ bản về diện mạo, phạm vi bảo vệ cũng nhƣ 

những quy định quản lý trong tình hình mới đòi hỏi ở một tầm cao mới cả về mặt lý 

luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo quan trọng 

phục vụ nghiên cứu quản lý di tích lịch sử cách mạng, không chỉ áp dụng đối với 

các di tích ATK vùng Việt Bắc mà còn đóng góp một phần kinh nghiệm khoa học 

quản lý đối với công tác quản lý di tích lịch sử cách mạng trên cả nƣớc. 

Về mặt thực tiễn: Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu thực trạng công 

tác quản lý tại cả 3 di tích cách mạng nằm trong mối liên kết vùng và trong điều 
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kiện đặc thù của văn hóa vùng miền – văn hóa vùng Việt Bắc. Thực trạng công tác 

quản lý nhà nƣớc tại các di tích nêu trên cũng nhƣ sự tham gia quản lý của cộng 

đồng sẽ cho chúng ta một cái nhìn khách quan, chân thực nhất về giá trị các di tích 

cũng nhƣ thành công, hạn chế của công tác quản lý các di tích này trong thời gian 

qua. Tạo cơ sở để hoạch định chiến lƣợc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích này 

trong thời gian tới. Việc tổng kết kinh nghiệm từ kết quả nghiên cứu của đề tài luận 

án sẽ đóng vai trò quan trọng trong định hƣớng những giải pháp bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích ATK thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. Trên cơ sở 

đó góp phần vào thành công của quá trình xây dựng, phát triển đất nƣớc, giáo dục ý 

thức và truyền thống yêu nƣớc, đấu tranh kiên cƣờng bất khuất của các thế hệ con 

ngƣời Việt Nam hiện tại và tƣơng lai. 

7. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận án 

đƣợc kết cấu gồm 03 chƣơng: 

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

tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn.  

Chƣơng 2: Thực trạng quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK nhìn từ phƣơng 

diện nhà nƣớc và cộng đồng. 

Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK 

thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. 
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Chƣơng 1 

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

QUAN VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG ATK THUỘC BA TỈNH 

TUYÊN QUANG, THÁI NGUYÊN, BẮC KẠN 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

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

Quản lý di sản văn hóa là vấn đề đã đƣợc các nhà nghiên cứu trong nƣớc 

cũng nhƣ trên thế giới quan tâm từ rất sớm. Các công trình nghiên cứu xoay quanh 

nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý di sản văn hóa. Trong đó các nghiên 

cứu quan tâm đến các vấn đề cơ bản của DSVH nhƣ: Sự ra đời của quản lý DSVH; 

vai trò, chức năng của quản lý DSVH; những vấn đề nghiên cứu của quản lý 

DSVH; cách thức thực hành trong quản lý DSVH… 

Xoay quanh những vấn đề nêu trên, đã có nhiều công trình nghiên cứu ra đời 

trả lời cho những giả thuyết khoa học của chuyên ngành quản lý di sản văn hóa. Về 

sự ra đời của quản lý DSVH, Peter Howard trong cuốn Di sản: Quản lý, diễn giải và 

bản sắc cho rằng quản lý di sản xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ XIX, xuất phát điểm 

từ những cá nhân có tình yêu và sự say mê di sản với mục đích bảo tồn di sản để gìn 

giữ những thứ vì lợi ích của công chúng. Đến thế kỷ XX sự ra đời của các Hiệp hội di 

sản ở châu Âu đã nghiên cứu di sản “phát triển với các khía cạnh thực tế” và đƣợc 

diễn đạt ngắn gọn bằng khái niệm “quản lý di sản”, khái niệm này phát triển mạnh 

vào nửa sau thế kỷ XX, Peter Howard cũng phân các lĩnh vực của di sản thành: thiên 

nhiên, cảnh quan, đài kỷ niệm, khu di tích, đồ tạo tác, các hoạt động và con ngƣời. 

Peter Howard cũng cho rằng các nhà quản lý luôn phải đặt ra câu hỏi: chúng ta cần 

bảo tồn cái gì, tại sao và cho ai? Việc bảo tồn nhằm gìn giữ lại tối đa những giá trị 

của di sản, làm cơ sở để khai thác, phát huy các giá trị đó trong đời sống. Việc khai 

thác, phát huy giá trị là điều cần làm cho di sản thực sự trở thành một bộ phận của 

cuộc sống hiện tại [116]. Ngày nay, các nhà nghiên cứu cho rằng, DSVH cần phải 

đƣợc phát huy giá trị, nghĩa là DSVH phải có tính ứng dụng để phục vụ đời sống xã 

hội đƣơng đại, điều này có nghĩa là di sản phải đóng góp vào sự phát triển chung của 

xã hội, DSVH phải phục vụ cho đời sống của cộng đồng.  



 12 

Zhan Chang Yuan trong giáo trình Quản lý công nghiệp văn hóa đề cập việc 

quản lý DSVH nhƣ một ngành công nghiệp cần chú ý tới chính sách, nguồn tài 

nguyên, nhân lực thực hiện [117]. Trong những nghiên cứu của mình, các tác giả đều 

đề cập tới hai vấn đề của công tác quản lý đó là bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Các 

nhà quản lý luôn phải đối mặt với việc phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa hai 

lĩnh vực bảo tồn và phát triển, giữa nhà nƣớc và nhân dân, giữa di sản và cộng đồng.  

Brian Garrod, Alan Fayall trong nghiên cứu về quản lý di sản và du lịch lại 

thừa nhận cần có sự cân bằng giữa bảo tồn và khai thác, nếu di sản không đƣợc bảo 

vệ, giữ gìn thì sẽ bị mất, không còn gì để lại cho thế hệ mai sau [114]. “Khi các nhà 

quản lý DSVH nghiên cứu, bàn thảo về kế hoạch bảo tồn, họ quan tâm nhiều đến 

việc duy trì nguồn tài nguyên ở một mức độ bền vững”. Arthur Perdersen trong Tài 

liệu hướng dẫn thực tiễn cho các nhà quản lý khu di sản thế giới đã đề ra các 

phƣơng án quản lý di sản trƣớc sự tác động của du lịch cần khoanh vùng cho các 

hoạt động tƣơng thích, giảm bớt lƣợng khách vào một số khu vực, thậm chí đóng 

cửa một số khu vực của di sản [112]. 

Trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện công ước di sản thế giới [105], 

UNESCO cũng đặt ra yêu cầu các quốc gia thành viên phải xây dựng kế hoạch quản 

lý các khu di sản thế giới với mục tiêu cơ bản nhƣ: 1/ Muốn quản lý di sản phải 

nhận diện chính xác giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản; 2/ Phải xác định rõ 

những áp lực từ tự nhiên và các hoạt động kinh tế - xã hội tới khả năng bảo tồn và 

phát huy di sản; 3/ Cơ chế, chính sách phù hợp để thực thi việc quản lý di sản; 4/ 

Chƣơng trình hành động cụ thể nhằm hạn chế, ngăn ngừa những yếu tố ảnh hƣởng 

tới di sản; 5/ Thu hút các nguồn lực xã hội cho hoạt động bảo tồn DSVH. Và quan 

trọng hơn cả là cơ chế kiểm soát việc triển khai kế hoạch quản lý DSVH của các 

quốc gia thành viên. 

Ở trong nƣớc, DSVH đã trở thành đối tƣợng nghiên cứu và là mối quan tâm 

hàng đầu của các nhà nghiên cứu chuyên ngành, các nhà quản lý DSVH… đặc biệt 

là trong những năm gần đây khi mà DSVH chịu tác động của quá trình đô thị hóa và 

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

cứu DSVH không chỉ tập trung ở các vấn đề nhƣ:  Di sản văn hóa là gì? Di sản cho 

ai? Di sản văn hóa để làm gì? Vai trò của Di sản văn hóa? Nội dung quản lý di sản 
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văn hóa?… DSVH đã đƣợc tập trung, nghiên cứu ở vấn đề bảo tồn, khai thác phát 

huy giá trị, vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị, phát huy giá trị 

trong quá trình đô thị hóa, toàn cầu hóa, vấn đề thực hiện các quy định của nhà 

nƣớc và các công ƣớc quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa…. 

Những công trình nghiên cứu, bài viết triển khai theo các nội dung nêu trên tập 

trung xoay quanh các vấn đề bức thiết của công tác quản lý di sản văn hóa trong 

nƣớc những năm gần đây. Các tác giả, trên cơ sở lý luận, thực trạng của từng vấn đề 

nghiên cứu, đã đƣa ra những luận bàn, kinh nghiệm cũng nhƣ những giải pháp quản 

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

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

trong từng bối cảnh nghiên cứu khác nhau. 

Luận bàn và kiến giải cho những vấn đề nêu trên phải kể đến những công trình 

nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tiêu biểu nhƣ: Tuyển tập Một con đường tiếp cận 

di sản văn hóa [24, 25]; Bùi Hoài Sơn trong bài viết Di sản cho ai và câu chuyện về 

tổ chức lễ hội truyền thống ở Việt Nam [60]  và Di sản để làm gì và một số câu 

chuyện quản lý di sản ở Việt Nam [63]; Nguyễn Quốc Hùng trong bài “Vai trò của 

di sản văn hóa trong sự phát triển ở nước ta hiện nay” [37]; Gìn giữ và phát huy giá 

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

[34]…; Tầm nhìn tương lai đối với di sản văn hóa và hê ̣thống bảo vê ̣di tích ở nước 

ta [35];  Đặng Văn Bài trong bài Vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn di 

sản văn hóa [4]; Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể - từ góc nhìn toàn cầu hóa [5]; 

Bảo tồn di sản văn hóa trong quá trình phát triển  [6]…; Lƣu Trần Tiêu trong bài 

Mấy vấn đề về hoạt động tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa [89]…; Quang 

Minh và Nguyễn Thị Thu Trang trong bài Vai trò của côṇg đồng nhìn từ góc đô ̣bảo 

tồn di sản văn hóa  [54]… 

Với vai trò và vị trí quan trọng của DSVH trong đời sống xã hội đƣơng đại ở 

nƣớc ta hiện nay, DSVH đã trở thành mối quan tâm của nhiều nhà khoa học, của các 

ngành và của toàn xã hội. Theo đó, nhiều cuộc hội thảo khoa học quan trọng với sự 

tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý cùng nhiều tham luận tiêu biểu liên 

quan đến nhiều khía cạnh của công tác quản lý DSVH đã đƣợc tổ chức. Hội thảo khoa 

học Lễ hội - Nhận thức giá trị và giải pháp quản lý [11] do Bộ Văn hóa, Thể thao và 
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Du lịch và Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia tổ chức tại Hà Nội năm 2013; Năm 2014 

Hội thảo khoa học quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt nam [12] do Bộ 

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

Hội thảo khoa học Bảo tồn phát huy giá trị di sản thế giới nhìn từ Hoàng thành Thăng 

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

UNESCO Vệt Nam tổ chức tại Hà Nội…. Theo đó, các tham luận tại những hội thảo 

quan trọng nêu trên đã trả lời và giải quyết đƣợc nhiều vấn đề liên quan đến công tác 

quản lý DSVH trong nƣớc ta thời gian gần đây nhƣ: Giải quyết mâu thuẫn giữa công 

tác bảo tồn DSVH và phát triển kinh tế xã hội, mối liên quan giữa quản lý nhà nƣớc và 

quản lý của cộng đồng, giữa bảo tồn di tích với du lịch văn hóa… 

Bên cạnh những công trình nghiên cứu, những cuốn sách đã nêu trên, cũng 

nhƣ những tham luận tại các hội thảo khoa học, còn có một số lƣợng khá lớn các bài 

viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành nhƣ: Tạp chí Di sản văn hóa, Văn hóa Nghệ 

thuật, Văn hóa học, Nghiên cứu văn hóa, các công trình xuất bản dạng sách, các 

luận văn, luận án liên quan đến công tác quản lý DSVH... đa phần các công trình 

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

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

việc bảo tồn, phát huy và vai trò của DSVH nói chung, di tích quốc gia đặc biệt và di 

tích lịch sử cách mạng nói riêng trong bối cảnh hiện nay. Số lƣợng các công trình khá 

lớn, do vậy khó có thể bao quát hết toàn bộ quan điểm, nội dung của tất cả các công 

trình đó. 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về di tích cách mạng ATK thuộc ba tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn 

Trƣớc và sau khi các di tích ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, 

Bắc Kạn đƣợc xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, các di tích lịch sử cách mạng 

ATK đã trở thành đối tƣợng nghiên cứu của nhiều sử gia, nhiều nhà nghiên cứu văn 

hóa và các ngành khoa học liên quan. Các công trình nghiên cứu về di tích cách 

mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn tập trung vào hai 

khía cạnh cơ bản liên quan đến các di tích này là nghiên cứu về ý nghĩa, giá trị lịch 

sử, văn hóa của các di tích; nghiên cứu thứ hai tập trung vào công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích ATK thuộc các tỉnh nêu trên. 
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Đứng ở góc nhìn của lịch sử, các nhà sử học đã đánh giá cao vị trí các di tích 

ATK trong kháng chiến giành độc lập dân tộc cũng nhƣ vai trò các di tích ATK 

trong đời sống xã hội hiện nay. Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng trong cuốn 

“Lịch sử kháng chiến chống Pháp (1945-1954)” gồm 6 tập, xuất bản năm 1985 đã 

khái quát những diễn biến quan trọng của cuộc kháng chiến chống Pháp trong cả 

nƣớc nói chung, của chính quyền, quân và dân các dân tộc vùng Việt Bắc nói riêng, 

trong đó các địa danh quan trọng gắn với lịch sử cuộc kháng chiến thuộc các di tích 

lịch sử cách mạng ATK cũng đƣợc nhắc đến với vai trò và vị trí quan trọng dẫn đến 

thắng lợi của cuộc kháng chiến [108]. 

Bộ Tƣ lệnh quân khu I trong cuốn “Tổng kết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

chiến lược quân sự của Liên khu Việt Bắc (1945-1954)” [13, 15], đã nêu tầm quan 

trọng của Chiến khu Việt Bắc trong những năm kháng chiến ở nhiều mặt là quân sự, 

chính trị, quốc phòng. Cũng trong cuốn “Việt Bắc 30 năm chiến tranh cách mạng” 

[14], Bộ Tƣ lệnh Quân khu I đã khái quát những diễn biến quan trọng trong cuộc 

kháng chiến chống Pháp của quân và dân vùng Việt Bắc. 

Nguyễn Xuân Minh, Hoàng Ngọc La, Đỗ Hồng Thái thuộc Khoa Lịch sử, 

trƣờng Đại học Sƣ phạm Việt Bắc trong đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu an toàn khu 

Trung ương (ATK) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)” [50] 

đã nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của chiến khu Việt Bắc đồng thời 

khẳng định vai trò to lớn của ATK trong kháng chiến cũng nhƣ trong thời bình, 

khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào các dân tộc vùng Việt Bắc trong suốt 

chiều dài của cuộc kháng chiến.  

Trong bài “Căn cứ địa ATK Việt Bắc - Một sáng tạo trong kháng chiến chống 

thực dân Pháp” [51], Nguyêñ Xuân Minh đã khẳng định vị trí quan trọng của chiến 

khu Viêṭ Bắc là nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành hậu phƣơng và căn cứ địa 

vững chắc bảo vệ cách mạng. Nhà nghiên cứu cũng đề câp̣ đến quá trình hình thành 

và phát triển của ATK trong cả hai giai đoaṇ của cuôc̣ kháng chiến chống Pháp. 

Nguyễn Xuân Minh trong Luận án Phó tiến sĩ khoa học Lịch sử An toàn khu 

(ATK) Trung ương ở Việt Bắc (trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954) 

[52] đã đề cập đến quá trình hình thành an toàn khu Trung ƣơng trong căn cứ địa Việt 
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Bắc; Xây dựng và bảo vệ an toàn khu, vai trò của an toàn khu Trung ƣơng căn cứ địa 

Việt Bắc trong sự nghiệp kháng chiến chống Pháp giành độc lập. 

Ngoài những công trình nêu trên còn nhiều công trình nghiên cứu của các 

nhà nghiên cứu khác nhau dƣới nhiều dạng thức khác nhau nhƣ bài viết, kỷ yếu hội 

thảo, sách… tiêu biểu nhƣ các nhà nghiên cứu Đặng Việt Châu, Trần Đại Nghĩa, Cù 

Huy Cận, Nhớ những ngày ở ATK Việt Bắc [19]; Trần Bá Đệ, Một số chuyên đề về 

lịch sử Việt Nam [30]; Doãn Thị Lợi, An toàn khu 1 1941-1945 [47]... những nghiên 

cứu trên đều là những nhận định và đánh giá sâu sắc về giá trị, tầm quan trọng của 

ATK trong kháng chiến và của các di tích ATK trong bối cảnh hiện nay. Các công 

trình đề cập tới ATK phần nhiều dƣới góc nhìn lịch sử, quân sự.  

Phạm Hồng Châu trong cuốn Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam [20] đã 

giới thiệu những thông tin cơ bản về các di tích lịch sử nổi tiếng của Việt Nam nhƣ: 

Pác Bó, Tân Trào, ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn, Bắc Sơn…. nhà nghiên cứu đã 

đề cập tới vấn đề về giá trị lịch sử của các di tích và ý nghĩa của di tích trong giáo 

dục truyền thống đối với con ngƣời Việt Nam hiện nay.  

Ngô Quân Lập trong cuốn Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào [44] tái  

bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung đã nêu khái quát những vấn đề chung nhất về di 

tích ATK Tân Trào cùng với vai trò quan trọng gắn liền với sự kiện trọng đại của 

đất nƣớc trong kháng chiến chống Pháp, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính 

quyền tháng 8/1945 và giới thiệu một số điểm di tích quan trọng thuộc ATK Tân 

Trào nhƣ: Lán Nà Nƣa, đình Tân Trào, đình Hồng Thái, lán Hang Bòng… trên cơ 

sở đó tác giả khẳng định giá trị và tầm quan trọng của di tích này đối với sự phát 

triển của nền văn hóa dân tộc. 

Trung tâm Unesco Tân Trào – Hà Nội (tuyển chọn, giới thiệu, 2004), Tuyên 

Quang thời tiền khởi nghĩa [96] đã ghi lại những hồi ức và kỷ niệm tuy gian khổ 

nhƣng đầy hào hùng của một ngƣời con từng sống và trực tiếp tham gia hoạt động 

cách mạng ở Tuyên Quang thời tiền khởi nghĩa. Với vai trò, vị trí quan trọng trong 

những năm tháng tiền khởi nghĩa đó, Tuyên Quang nói chung, ATK Tân Trào nói 

riêng đã khẳng định đƣợc vai trò và giá trị lịch sử, văn hóa của di tích trong những 

năm tháng lịch sử đó và cho tới ngày nay.  

Ngoài những bài viết chuyên sâu về khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, các 

bài viết về các di tích trong khu vực khoanh vùng bảo vệ cũng nhƣ trong mối liên hệ 
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với các di tích cách mạng của các tỉnh lân cận có liên quan… cũng đƣợc công bố rộng 

rãi dƣới dạng các báo cáo, tạp chí, sách.  

Về cơ bản, các bài viết đã nêu bật đƣợc những giá trị độc đáo về nhiều mặt 

của khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, đó là các giá trị về mặt lịch sử, văn 

hóa, khoa học tạo nên giá trị nổi bật của khu di tích. Theo đó, nhiều công trình 

nghiên cứu đã nêu bật đƣợc giá trị và tầm quan trọng của di tích ATK Tân Trào 

đối với tỉnh Tuyên Quang nói riêng và đối với vận mệnh lịch sử của dân tộc ta nói 

chung. Trong các công trình của các nhà nghiên cứu nhƣ: Phạm Thuyết trong bài 

Di tích lịch sử cách mạng huyện Sơn Dương [77]; Phù Ninh trong bài Di tích lịch 

sử Tuyên Quang [55]; Nguyễn Khoa Điềm trong bài Xây dựng và phát triển nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc [31]; Văn Tạo trong bài Cách 

mạng tháng tám - một số vấn đề lịch sử [69]… đều nghiên cứu về di tích cách 

mạng ATK Tân Trào trên cơ sở khái quát về hệ thống di tích gắn với những sự 

kiện trọng đại của dân tộc ta trong thời kỳ kháng chiến gian khổ qua đó nêu  bật 

giá trị, tầm quan trọng của các di tích trong lịch sử dân tộc ta. Các công trình 

nghiên cứu dƣới dạng các bài viết về di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào 

đƣợc công bố chiếm một số lƣợng rất lớn, trong nội dung khuôn khổ của luận án 

NCS không thể trình bày hết đƣợc. Các nghiên cứu trên đóng góp một phần quan 

trọng trong việc bổ sung các kiến thức cho đề tài của luận án, những nghiên cứu 

của các nhà nghiên cứu đã công bố là nguồn tài liệu tham khảo quý giá mà NCS 

sử dụng trong quá trình thực hiện luận án của mình. 

Là một trong những cái nôi của cách mạng, di tích ATK Định Hóa cũng đã 

khẳng định vai trò quan trọng đặc biệt trong suốt chiều dài của cuộc kháng chiến 

chống Pháp. Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp với bài Vị trí, vai trò của ATK Thái 

Nguyên đã nhắc tới những địa danh quan trọng , mang tính chiến lƣợc đối với cách 

mạng thuộc ATK Định Hóa . Qua đó Đaị tƣớng khẳng điṇh vai trò , vị trí của ATK 

Điṇh Hóa đăc̣ biêṭ quan trọng “Tôi cũng muốn lƣu ý Điṇh Hóa là ATK tuyêṭ mâṭ 

nhằm đảm bảo an toàn và ổn điṇh để các đồng chí lañh đaọ chủ chốt lúc bấy giờ 

làm việc ít phải di chuyển” [33]. 

Tài liệu Bác Hồ với Thái Nguyên – Thái Nguyên với Bác Hồ [93], do Tỉnh ủy 

Thái Nguyên biên soạn và xuất bản năm 2007 đã đề cập đến ATK Định Hóa với vai 

trò và vị trí quan trọng trong kháng chiến của dân tộc và là địa danh quan trọng gắn 
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với những năm tháng hoạt động cách mạng của Bác Hồ tại Việt Bắc nói chung, và 

tại Thái Nguyên nói riêng.  

Đồng Khắc Thọ trong Về thủ đô gió ngàn - ATK in dấu lịch sử [73] đã ghi 

chép, bút ký, giới thiệu ký ức một thời hào hùng về Thủ đô gió ngàn – ATK Định 

Hóa. Qua đó thấy đƣợc tầm quan trọng và những giá trị của ATK Định Hóa trong 

chiều dài lịch sử dân tộc.  

Nghiên cứu về di tích ATK Định Hóa tỉnh Thái Nguyên còn có nhiều công 

trình dƣới dạng những bài viết, cuốn sách những kỷ yếu hội thảo, luận văn… trong 

khuôn khổ luận án không thể nêu ra hết đƣợc. Nhìn chung các công trình nghiên 

cứu về di tích ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đa phần đều nghiên cứu di tích 

dƣới góc nhìn lịch sử, phần nhiều nêu bật giá trị, vai trò, vị trí của di tích dƣới góc 

nhìn lịch sử dân tộc. Một vài nghiên cứu có nói về công tác bảo tồn, phát huy giá trị 

di tích nhƣng chỉ mang tính nhỏ lẻ, chƣa mang tính khái quát tổng thể. 

 Nằm trong địa bàn các di tích ATK vùng Việt Bắc, di tích ATK Chợ Đồn 

cũng nhận đƣợc mối quan tâm sâu sắc của các nhà nghiên cứu trong thời gian qua. 

Những nghiên cứu về di tích này bƣớc đầu đã cung cấp cho chúng ta cái nhìn toàn 

cảnh về vai trò, vị trí của quân và dân tỉnh Bắc Kạn nói chung, quân và dân huyện 

Chợ Đồn nói riêng trong những năm kháng chiến chống Pháp của dân tộc. Âu Thi ̣ 

Hồng Thắm trong bài Nhân dân tỉnh Bắc Kạn với an toàn khu của Trung ương ở 

Chợ Đồn trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) [72], đa ̃làm rõ vai trò của 

nhân dân tỉnh Bắc Kaṇ đối với ATK Chơ ̣Đồn trong kháng chiến chống Pháp đồng 

thời nhà nghiên cứu cũng nêu vai trò, vị trí của ATK Chợ Đồn đối với ATK Việt 

Bắc trong những năm kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta. 

Bộ Tƣ lệnh Quân khu I trong cuốn Trung đoàn 72 Bắc Kạn [16] đã nêu cao 

vai trò to lớn của Trung đoàn 72 đối với quân và dân huyện Chợ Đồn trong cuộc 

kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng đất nƣớc của quân và dân ta. 

 Cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tập 1 [94] của Tỉnh uỷ Bắc Kạn đã 

khẳng định vai trò của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn trong lãnh đạo nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

nói chung, trong đó có huyện Chợ Đồn trong những năm tháng của cuộc kháng 

chiến chống Pháp 1945 - 1954 của dân tộc.  
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Đảng uỷ - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn trong cuốn Bắc Kạn lịch sử 

kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) [29] đã phân tích và làm sáng rõ 

những đóng góp to lớn của quân và dân tỉnh Bắc Kạn trong những năm kháng chiến 

chống Pháp của chiến khu Việt Bắc nói riêng của toàn quân và dân ta nói chung. 

Năm 2006, Đảng uỷ - Ban chỉ huy quân sự Chợ Đồn đã cho xuất bản cuốn 

Chợ Đồn lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ (1945-1975) 

[28]. Cuốn sách đã nêu bật những đóng góp của quân và dân huyện Chợ Đồn trong 

hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc ta. 

Hội thảo khoa học “Bắc Kạn với chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947” [95] 

do Tỉnh uỷ Bắc Kạn và Bộ tƣ lệnh quân khu I phối hợp tổ chức đã cho ra đời cuốn 

kỷ yếu hội thảo với 28 tham luận, báo cáo khoa học của các cơ quan nghiên cứu 

chuyên môn và các nhà nghiên cứu chuyên ngành. Kỷ yếu hội thảo đã nêu bật đƣợc 

vai trò của quân và dân tỉnh Bắc Kạn, trong đó có những đóng góp quan trọng của 

quân và dân huyện Chợ Đồn là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên chiến 

thắng của quân và dân ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 

Bên cạnh những công trình, bài viết nêu trên về di tích ATK Chợ Đồn, còn 

có nhiều công trình, bài đăng, luận văn, khóa luận… của các nhà nghiên cứu khác 

nhau. Các công trình phần lớn đều đề cập tới vai trò, vị trí của ATK Chợ Đồn trong 

kháng chiến giành độc lập của dân tộc ta dƣới góc nhìn lịch sử. Xét về khía cạnh 

bảo tồn và phát huy giá trị ATK Chợ Đồn dƣới góc nhìn của quản lý DSVH ít đƣợc 

đề cập tới. Ngoài những công trình nghiên cứu tập trung nêu trên, các công trình 

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

tích Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đƣợc công bố trên các tạp chí, báo chí trong và 

ngoài nƣớc. Các bài viết chiếm một số lƣợng tƣơng đối lớn mà trong khuôn khổ của 

luận án không thể đƣa vào hết đƣợc. Các nghiên cứu của những công trình nêu trên 

là nguồn tài liệu tham khảo quý giá dƣới nhiều khía cạnh phong phú.  

1.1.3. Các công trình nghiên cứu về quản lý di tích cách mạng ATK thuộc 

ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn 

Vấn đề quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn đã đƣợc một số nhà nghiên cứu quan tâm dƣới dạng những 
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bài viết công bố trên các tạp chí hoặc những công trình khoa học theo hƣớng 

nghiên cứu lịch sử, văn hóa, quân sự. Vấn đề quản lý các di tích lịch sử cách mạng 

đƣợc quan tâm và nghiên cứu chuyên sâu bắt đầu từ khoảng thời gian các di tích 

đƣợc xếp hạng di tích quốc gia và xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di 

tích quốc gia đặc biệt. Theo đó, yêu cầu quản lý khu di tích trong một giai đoạn 

mới xứng tầm với di tích quốc gia đặc biệt đã trở thành vấn đề cốt yếu nhằm phát 

huy giá trị cũng nhƣ sức lan tỏa của khu di tích đến cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam. Quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn đã trở thành đối tƣợng quan tâm, nghiên cứu của các nhà khoa 

học, nhà quản lý đối với mục tiêu trƣớc mắt và lâu dài là bảo tồn và phát huy giá 

trị các di tích phục vụ đời sống cộng đồng cũng nhƣ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

tổ quốc thời gian trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài. Việc tổ chức hoạt động bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích cũng là một trong những nội dung của quản lý di tích tuy 

nhiên với các tài liệu, các công trình hiện nay đối với các di tích này thì quản lý 

hầu nhƣ chƣa có mà chỉ mới là các bài viết cơ bản bàn đến các vấn đề bảo tồn và 

phát huy giá trị. 

Về bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, trong đó có các 

di tích lịch sử cách mạng ATK, nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Hùng trong bài viết: 

“Di tích lịch sử cách mạng – bằng chứng của sự thay đổi” [39] đã nêu khái quát 

những vấn đề chung và cơ bản nhất của hệ thống di tích lịch sử cách mạng nƣớc ta. 

Trƣớc những thách thức lớn của xã hội đƣơng đại trong vấn đề bảo tồn các di tích 

này, nhà nghiên cứu đã đặt ra vấn đề cấp bách trong bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích lịch sử cách mạng hiện nay. 

Phạm Xanh trong Bài viết “Đôi điều suy nghĩ về di tích cách mạng” [110] đã 

nêu những vấn đề chung nhất của di tích lịch sử cách mạng nƣớc ta đồng thời nêu 

lên những vấn đề cần phải bảo tồn các di tích này trong đời sống xã hội hiện nay. 

Chƣơng trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” đƣợc tổ chức lần 

thứ VI, tháng 10/2014, tại Thái Nguyên với Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy 

giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch vùng Việt Bắc” [99] đã khẳng định 

giá trị và tầm quan trọng của công tác bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn 

hóa, bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc cũng nhƣ giải pháp để khai thác và 
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phát huy giá trị các di tích ATK vùng Việt Bắc phục vụ khai thác, phát triển du lịch 

mang tính chất vùng miền. 

Nhằm phục vụ cho công tác đề nghị xếp hạng di tích ATK Tân Trào tỉnh 

Tuyên Quang là di tích quốc gia đặc biệt, Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang đã xây 

dựng hồ sơ “Lý lịch khu di tích lịch sử Tân Trào tỉnh Tuyên Quang” [65], đây là tài 

liệu quan trọng tạo cơ sở khoa học cho việc xác định ranh giới, khoanh vùng bảo vệ 

và đề nghị xếp hạng ATK Tân Trào là di tích quốc gia đặc biệt. Hồ sơ di tích đã nêu 

một cách tổng thể và khái quát nhất về ATK Tân Trào dƣới góc nhìn của lịch sử và 

văn hóa, đồng thời nêu khái quát về thực trạng của di tích, những đề xuất kiến nghị để 

nâng cao công tác quản lý di tích trong thời gian tới.    

Nghiên cứu về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích ATK Tân Trào, 

Hoàng Nhƣ Loan trong bài “Công tác bảo tồn , tôn tạo và phát huy giá trị các di 

tích lịch sử – Lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử Tân Trào – 

ATK” [46] đã khái quát thực tiễn công tác bảo tồn các di tích cách mạng thuộc ATK 

Tân Trào, trên cơ sở đó đƣa ra nhận định những vấn đề đã làm đƣợc và chƣa làm 

đƣợc trong thực hiện công tác này đồng thời đề xuất giải pháp để bảo tồn và phát 

huy hơn nữa giá trị di tích ATK Tân Trào. 

Đồng Khắc Thọ trong bút ký Về thủ đô gió ngàn - ATK in dấu lịch sử [73] 

giới thiệu ký ức của nhà nghiên cứu Đồng Khắc Thọ về An toàn khu Việt Bắc. Bài 

viết này nhà nghiên cứu có đề cập tới một số vấn đề của công tác quản lý di tích 

ATK, đánh giá những thành công trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di tích. Tuy 

nhiên đó chỉ là những đề xuất nhỏ lẻ, chƣa mang tính phổ quát. Trong bài Bảo tồn, 

phát huy giá trị di tích lịch sử ATK tại trung tâm thủ đô kháng chiến [74] Đồng 

Khắc Thọ đa ̃nêu lên thƣc̣ traṇg quản lý , bảo tồn các di tí ch lic̣h sƣ̉ cách maṇg taị 

ATK Định Hóa. Nhà nghiên cứu khái quát quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích này trong những năm vừa qua đồng thời nêu lên những vấn đề cấp bách cần 

làm ngay để tránh nguy cơ mai một, hủy hoại các di tích thuộc ATK Định Hóa. 

Đồng thời nhà nghiên cứu khẳng định vai trò quan trọng của yếu tố lịch sử trong 

bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

Nguyêñ Văn Chiến trong bài Xây dựng Định Hóa trở thành điểm đến hấp 

dẫn [21] đã nghiên cứu tổng thể ATK Điṇh Hóa tỉnh Thái Ng uyên nằm trong ATK 
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của khu Việt Bắc với những địa danh quan trọng đã đi vào lịch sử , nhà nghiên cứu  

cũng xác định ATK Điṇh Hóa (Thái Nguyên) đƣơc̣ xác điṇh là trung tâm và là Thủ 

đô kháng chiến của cả nƣớc . Đây là địa danh gắn với những sự kiện trọng đại của 

dân tộc ta trong lịch sử và đồng thời cũng có vai trò to lớn với xã hội đƣơng đại 

trong việc giáo dục ý thức thế hệ tƣơng lai cũng nhƣ phát triển kinh tế, xã hội của 

địa phƣơng. Trong bài viết, nhà nghiên cứu cũng nêu tầm quan trọng của công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị di tích này đồng thời nêu lên một số giải pháp phát huy 

giá trị di tích trên cơ sở phát triển du lịch. 

Tháng 9/2012, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức hội 

thảo khoa học với đề tài “Lễ hội lịch sử cách mạng ATK Định Hóa, Thái Nguyên” 

[67]. Các tham luận tại hội thảo đã tập trung nêu bật giá trị cũng nhƣ vai trò, vị trí 

của ATK Định Hóa trong kháng chiến. Trên cơ sở thực tiễn cũng nhƣ lý luận về 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị ATK Định Hóa, các tham luận cũng tập trung 

đƣa ra các giải pháp tổ chức lễ hội lịch sử nhằm nêu cao truyền thống cách mạng và 

giáo dục thế hệ tƣơng lai. 

Từ ngày 12 – 13/05/2014, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK 

Định Hóa, Thái Nguyên phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo 

khoa học “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 

ATK Việt Bắc – Thái Nguyên gắn với phát triển du lịch” [3], các ý kiến và tham 

luận tại hội thảo xoay quanh vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn vớ i phát 

triển du lịch cũng nhƣ vấn đề xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể di tích 

qua đó coi đây nhƣ là những giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn di tích gắn với 

phát triển du lịch. 

Nguyễn Xuân Thành trong đề tài Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu văn hóa 

lịch sử ATK Định Hóa nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch [71] đã nêu lên những cơ sở 

khoa học trong quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan khu du lịch văn hóa lịch sử 

ATK Định Hóa đồng thời đƣa ra những giải pháp quy hoạch không gian kiến trúc 

cảnh quan phù hợp với điều kiện thực tế tại di tích.  

Nguyễn Thị Bích Ngọc trong công trình “An toàn khu Định Hóa trong căn 

cứ địa kháng chiến Việt Bắc” [56] đã khẳng định vai trò quan trọng của ATK 

Định Hóa trong tổng thể các di tích ATK vùng Việt Bắc. Nhà nghiên cứu cũng 
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khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo tồn ATK Định Hóa đồng thời đề xuất 

một số giải pháp nhằm phát huy giá trị di tích dựa trên khai thác tiềm năng du lịch 

và lịch sử.  

Nguyễn Thị Kim Anh trong công trình “An toàn khu – Tiềm năng du lịch về 

cội nguồn” [2] đã nêu bật những tiềm năng về di tích lịch sử ATK có thể phục vụ 

khai thác du lịch của ATK Định Hóa và ATK Tân Trào. Trên cơ sở những tiềm 

năng quan trọng đó, nhà nghiên cứu đƣa ra một số giải pháp nhằm phát triển tiềm 

năng du lịch mang tính chất đặc thù của ATK vùng Việt Bắc.  

Nhằm phục vụ cho công tác đề nghị công nhận ATK Định Hóa là di tích 

quốc gia đặc biệt, Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng hồ sơ “Lý lịch di 

tích lịch sử ATK Định Hóa Thái Nguyên” [66], đây là tài liệu quan trọng tạo cơ sở 

khoa học cho việc xác định ranh giới, khoanh vùng bảo vệ và đề nghị công nhận 

ATK Định Hóa Thái Nguyên là di tích quốc gia đặc biệt. Hồ sơ di tích đã nêu một 

cách tổng thể và khái quát nhất về ATK Định Hóa tỉnh Thái Nguyên dƣới góc nhìn 

của lịch sử và văn hóa, đồng thời nêu khái quát về thực trạng của di tích, những đề 

xuất kiến nghị để nâng cao công tác quản lý di tích trong thời gian tới.    

Đối với di tích ATK Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn, nhằm phục vụ cho công tác đề 

nghị công nhận ATK Chợ Đồn là di tích quốc gia đặc biệt, Sở VHTTDL tỉnh Bắc 

Kạn đã xây dựng hồ sơ “Lý lịch di tích lịch sử ATK Chợ Đồn” [68], đây là tài liệu 

quan trọng tạo cơ sở khoa học cho việc xác định ranh giới, khoanh vùng bảo vệ và 

đề nghị công nhận ATK Chợ Đồn là di tích quốc gia đặc biệt. Hồ sơ di tích đã nêu 

một cách tổng thể và khái quát nhất về ATK Chợ Đồn dƣới góc nhìn của lịch sử và 

văn hóa, đồng thời nêu khái quát về thực trạng của di tích, những đề xuất kiến nghị 

để nâng cao công tác quản lý di tích trong thời gian tới. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu về công tác quản lý các di tích lịch sử 

cách mạng thuộc ba tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn đến nay không nhiều, 

đa phần các công trình nghiên cứu ở dạng nhỏ lẻ, riêng biệt mà không có sự gắn kết các 

di tích với nhau. Bên cạnh đó, cho đến nay vẫn chƣa có một công trình nào nghiên cứu 

một cách tập trung thực trạng công tác quản lý và bàn đến vai trò của các bên có liên 

quan trong hoạt động quản lý các di tích ATK tại cả 03 di tích thuộc địa bàn 03 tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn trong khuôn khổ một công trình nghiên cứu và 

đánh giá. Đây là khoảng đất trống để NCS triển khai đề tài luận án của mình.  
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  Qua phần tổng quan về các tài liệu, các công trình nghiên cứu có liên quan 

đến nội dung luận án, NCS rút ra một số nhận định bƣớc đầu nhƣ sau: 

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

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

phƣơng diện lý luận cũng nhƣ thực tiễn. Các quan điểm về quản lý DSVH của các 

nhà nghiên cứu trong và ngoài nƣớc có nhiều điểm tƣơng đồng, tập trung đề cập 

nhiều đến vấn đề về nguồn gốc của di sản văn hóa, vai trò, chức năng của di sản văn 

hóa cũng nhƣ vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH trong đời sống xã hội 

đƣơng đại. 

- Các nghiên cứu về di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn thuộc nhiều cấp độ khác nhau: Từ các bản báo cáo 

khảo sát, báo cáo về di tích đến những bài viết trên tạp chí chuyên ngành; các khóa 

luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ; các công trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 

các cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia…. Các nghiên cứu về khu di sản 

với ý nghĩa là các đối tƣợng của công tác quản lý phần nhiều mang tính giới thiệu 

về vai trò, vị trí của các di tích ATK cũng nhƣ những đóng góp to lớn của quân và 

dân vùng ATK trong kháng chiến giành độc lập dân tộc, nguồn gốc, hiện trạng của 

khu di tích dƣới góc độ lịch sử, văn hóa, quân sự .  

Tuy nhiên, các nghiên cứu về quản lý DSVH của các nhà nghiên cứu đi 

trƣớc chƣa đề cập một cách bao quát những vấn đề nhƣ sau: 

Thứ nhất, các công trình tập trung nghiên cứu các di tích lịch sử cách mạng 

ATK dƣới góc nhìn lịch sử, quân sự. Vấn đề quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK 

thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn chƣa đƣợc quan tâm đúng mức 

ở những công trình nghiên cứu mang tính chuyên sâu, việc nghiên cứu tập trung chủ 

yếu ở những bài viết nhỏ lẻ, hoặc đƣợc khai thác dƣới góc độ phát triển du lịch. Vấn 

đề phát huy giá trị di tích trên tinh thần dựa vào cộng đồng và phát triển văn hóa 

cộng đồng các dân tộc trên địa bàn di tích chƣa đƣợc đề cập đến.  

Thứ hai, hầu hết các công trình chỉ đề cập tới vấn đề là đối tƣợng quản lý mà 

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

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

xã hội trong các khu vực bảo vệ di tích có khả năng gây áp lực tới việc bảo tồn các 

yếu tố gốc cấu thành di tích. Trong hệ thống các công cụ quản lý, vấn đề chiến lƣợc 
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bảo tồn, phát huy giá trị di tích, các quy hoạch di tích và các dự án bảo tồn các di 

tích ATK… chƣa đƣợc đi sâu nghiên cứu, bàn luận. 

Thứ ba, vấn đề về bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc trong mối liên 

hệ với bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng ATK chƣa đƣợc đặt vấn đề 

và quan tâm một cách đúng mức. Trong khi đó thực tiễn công tác quản lý tại các di 

tích này thì ƣu thế về văn hóa vùng miền, đời sống của bà con các dân tộc vùng Việt 

Bắc lại nổi lên nhƣ một thế mạnh ở dạng tiềm năng cần khai thác và sử dụng. 

Thứ tư, đối với di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn, ngoài những vấn đề chƣa đƣợc đề cập tới nhƣ nêu trên, đến 

nay, chƣa có nghiên cứu một cách cụ thể, có hệ thống về các vấn đề quản lý các di 

tích sau khi các di tích đƣợc xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt với những tác 

động theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực tới di tích, đây là một thách thức không 

nhỏ đối với các nhà quản lý và chính quyền địa phƣơng trong thời gian trƣớc mắt 

cũng nhƣ lâu dài. 

Thứ năm, việc xem xét vấn đề phát huy giá trị các di tích cách mạng ATK 

nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng trên cơ sở liên kết tiềm 

năng, giá trị các di tích trong tổng thể vùng văn hóa Việt Bắc chƣa đƣợc quan tâm, 

nghiên cứu một cách tổng thể trên cơ sở phân tích thực trạng từng khu, điểm các di 

tích ATK. 

Qua nghiên cứu tổng quan tài liệu các công trình nghiên cứu về quản lý 

DSVH nói chung, quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, có thể thấy cho đến nay chƣa có một công trình 

khoa học nào nghiên cứu một cách chuyên sâu, toàn diện về công tác quản lý di 

tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn 

nhằm khái quát những vấn đề chung nhất về công tác quản lý tại các di t ích này, 

trên cơ sở đó đánh giá những ƣu điểm, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân 

nhằm định hƣớng để tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý các di 

tích này. Các nghiên cứu đi trƣớc chƣa tiếp cận, còn bỏ ngỏ sẽ là khoảng trống 

nhất định mà NCS sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu trong luận án. Những nghiên 

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

giá trị để luận án tham khảo, kế thừa nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu. 
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1.2. Cơ sở lý luận 

1.2.1. Một số khái niệm liên quan  

1.2.2.1. Di sản văn hóa 

 Trên thực tế thuật ngữ “Di sản văn hoá” là một cụm từ Hán Việt đƣợc hiểu 

là những tài sản văn hóa có giá trị của quá khứ còn tồn tại trong cuộc sống đƣơng 

đại và tƣơng lai. Đại từ điển Tiếng Việt  định nghĩa: Di sản là cái của thời trước để 

lại [111, tr. 254]. Di sản văn hóa đƣợc định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Trong 

cách mạng tƣ sản Pháp, di sản đƣợc hiểu nhƣ “ý niệm về một tài sản chung, tài sản 

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

thức về di sản quốc gia”. 

Tại Điều 1 của Công ước về bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới 

năm 1972 của UNESCO, di sản văn hoá đƣợc hiểu là: “Các di tích, các công trình 

kiến trúc, các công trình điêu khắc và hội hoạ, các yếu tố hoặc các cấu trúc có tính 

chất khảo cổ học, các dấu khắc, các nơi cƣ trú hang động và tổ hợp các đặc điểm 

có giá trị nổi bật toàn cầu xét theo quan điểm lịch sử, nghệ thuật hay khoa học” 

[104]. Nhƣ vậy, quy định những loại hình sẽ đƣợc coi nhƣ là “di sản văn hoá” bao 

gồm: Di tích kiến trúc (monuments), nhóm công trình xây dựng (groups of 

buildings) và các di chỉ (sites). Trong một số từ điển thông dụng, khái niệm di sản 

đƣợc hiểu một cách đơn giản là tính năng thuộc về nền văn hóa của một xã hội cụ 

thể, chẳng hạn nhƣ truyền thống, ngôn ngữ, hoặc các tòa nhà, đã đƣợc tạo ra trong 

quá khứ và vẫn còn có tầm quan trọng lịch sử. Nhƣ vậy, có thể hiểu rằng DSVH là 

tài sản của quá khứ để lại nhƣng không phải tất cả những gì của quá khứ để lại 

cũng là DSVH, chỉ có những giá trị vật chất hoặc tinh thần hữu ích đƣợc cộng 

đồng ngƣời chấp nhận và gìn giữ qua nhiều thế hệ và có tầm quan trọng, ảnh 

hƣởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống tinh thần, vật chất của cộng đồng mới 

đƣợc coi là DSVH. 

Nhận thức rõ về vị trí và vai trò quan trọng của DSVH, Đảng và Nhà nƣớc 

coi trọng hàng đầu công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH. Tại Nghị quyết 

Trung ƣơng 5 (khóa VIII), Đảng ta đã xác định rõ vai trò của văn hóa nói chung, 

DSVH nói riêng, nhƣ sau: “Di sản vǎn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân 

tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lƣu 
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vǎn hóa. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị vǎn hóa truyền 

thống (bác học và dân gian), vǎn hóa cách mạng, bao gồm cả vǎn hóa vật thể và phi 

vật thể” 

Luật Di sản văn hoá năm 2001 của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam quy định: “Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn 

hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, 

đƣợc lƣu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nƣớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam”, cấu trúc của DSVH bao gồm DSVH vật thể và DSVH phi vật thể [48]. 

Luật Di sản văn hóa năm 2001 cũng quy định Di sản văn hoá phi vật thể là 

sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, đƣợc lƣu giữ bằng trí nhớ, 

chữ viết, đƣợc lƣu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình 

thức lƣu giữ, lƣu truyền khác, bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ 

thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xƣớng dân ca, lối sống, nếp sống, lễ 

hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y dƣợc học cổ truyền, về 

văn hoá ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân gian 

khác. [48]. Đến năm 2009, sau khi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật DSVH 

năm 2001, DSVH phi vật thể đƣợc định nghĩa: “Di sản văn hóa phi vật thể là sản 

phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên 

quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không 

ngừng đƣợc tái tạo và đƣợc lƣu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền 

miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác” [49]. 

Di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa 

học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia. [48].  Nhƣ vậy, có thể hiểu DSVH vật thể là những giá trị văn hóa do 

con ngƣời sáng tạo ra, đƣợc lƣu truyền ở dạng vật chất cụ thể có thể xác định đƣợc 

hình khối, kích thƣớc, mầu sắc, phong cách tồn tại, thời gian và không gian tồn 

tại, có thời điểm đƣợc tạo ra cụ thể, mang dáng dấp của của cộng đồng và thời 

điểm ra đời giá trị đó. Cũng nhƣ các dạng vật chất tồn tại khác, di sản văn hóa vật 

thể cũng chịu những tác động nhất định của thời gian do vậy nó luôn đối mặt với 

nguy cơ bị biến dạng hoặc bị hủy hoại trƣớc những tác động của thời gian, thời 

tiết và con ngƣời.  
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1.2.2.2. Di tích lịch sử - văn hóa  

Là một thành phần quan trọng cấu thành DSVH, di tích lịch sử văn hóa với tƣ 

cách là DSVH vật thể tồn tại hiện hữu trong đời sống cộng đồng, đƣợc cộng đồng 

chấp nhận và bảo lƣu qua nhiều thế hệ. 

Luật Di sản văn hóa nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: 

“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” 

[48, tr.33]. Ở đây, có thể hiểu là các công trình xây dựng, địa điểm đó là các tòa 

nhà, đài tƣởng niệm, quảng trƣờng, khu phố… gắn với các sự kiện lịch sử, các di 

chỉ khảo cổ, các địa điểm gắn với hoạt động tôn giáo tín ngƣỡng… 

Nhƣ vậy, di tích lịch sử văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng cấu 

thành di sản văn hóa quốc gia, các di tích lịch sử - văn hóa gồm nhiều loại di tích 

thuộc các cấp độ khác nhau, các di tích cũng thuộc nhiều hình thức sở hữu khác 

nhau, bao gồm sở hữu nhà nƣớc, nhân dân, các tổ chức và chủ sở hữu khác nhau. 

Do vậy, trách nhiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa 

là trách nhiệm chung của các cấp ngành và các chủ sở hữu di tích. Tuy nhiên, để tạo 

đƣợc sự thống nhất một cách tuyệt đối trong công tác quản lý di tích thì việc nhất 

thể hóa vai trò của cơ quan quản lý di tích là quan điểm nhất quán phải thực hiện 

trong quá trình quản lý các di tích. Đối với các di tích lịch sử cách mạng, nhà nƣớc 

phải giữ vai trò chủ đạo trong công tác quản lý di tích, trong đó Sở VHTTDL các 

tỉnh là đơn vị chủ quản thực hiện công tác quản lý di tích thông qua BQL các di 

tích. Trong công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa, Nhà nƣớc thƣờng giữ vai trò 

chủ đạo trong việc định hƣớng hoặc trực tiếp quản lý các di tích, vai trò của nhà 

nƣớc sẽ đƣợc thể hiện trong trực tiếp thực hiện công tác quản lý di tích, đầu tƣ và 

kêu gọi đầu tƣ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích, định hƣớng cho 

cộng đồng và cùng cộng đồng tham gia vào quá trình quản lý di tích… trên cơ sở đó 

đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nƣớc với tƣ nhân, giữa di tích và cộng đồng góp phần 

thực hiện thuận lợi công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích. 

Quá trình bảo tồn cũng nhƣ khai thác giá trị các di tích lịch sử rất dễ làm tổn 

thƣơng hoặc mất đi hình hài vốn có của di sản do nhiều nguyên nhân khác nhau. Do 

vậy, quá trình thực hiện công tác bảo tồn di tích lịch sử phải lƣu ý đến những yếu tố 
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phát sinh và dự báo đƣợc những yếu tố tác động, những rủi ro liên quan nhằm hạn 

chế tối đa sự mai một của các thành tố cấu thành giá trị các di tích. Bên cạnh đó, các 

di tích lịch sử văn hóa là bằng chứng vật chất phản ánh trung thực lịch sử phát triển 

của dân tộc. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích phải đảm bảo yêu cầu không làm sai 

lệch các giá trị vốn có của các di tích. Nếu các giá trị và hình ảnh nguyên gốc của di 

tích bị mất đi, hoặc bị sai lệch thì sẽ rất khó để có thể phản ánh đúng quá trình phát 

triển của lịch sử, văn hóa, điều này sẽ dẫn đến cái nhìn sai lệch về giá trị lịch sử, văn 

hóa của di tích. Do vậy, cần tôn trọng tính nguyên gốc của di tích là quan điểm có ý 

nghĩa quan trọng đối với hoạt động bảo tồn di tích. Tuy nhiên, việc bảo tồn di tích 

không có nghĩa là cố gắng giữ lại những gì thuộc về quá khứ hoặc giữ nguyên trạng 

một cách cứng nhắc làm cho di tích đó đóng băng và về lâu dài tất yếu sẽ dẫn đến sự 

hủy hoại và mất đi của di tích. Trong quá trình bảo tồn cần sử dụng linh hoạt nguyên 

tắc này, trên cơ sở thực tiễn để đƣa ra những giải pháp tối ƣu, phù hợp, hài hòa giữa 

tính khoa học, thực tiễn và cái gốc của văn hóa và nhƣ vậy cũng đồng nghĩa với việc 

không để tính nguyên gốc thành trở ngại cho quá trình phát triển của xã hội. 

Trong quản lý các di tích lịch sử cách mạng, bên cạnh công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể cần quan tâm đến việc điều tra, nghiên cứu, 

sƣu tầm và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các di tích. Trên cơ sở 

đó cung cấp một cách nhìn đầy đủ và sinh động về vốn văn hóa của di tích bởi trong 

mỗi di tích đều chứa đựng những giá trị vật thể và giá trị phi vật thể, do đó việc bảo 

tồn di tích cần chú ý tới cả hai giá trị này. Khách tham quan di tích không chỉ là 

thăm các công trình kiến trúc hiện hữu mà còn tìm về với quá khứ hào hùng của dân 

tộc, niềm tự hào và cảm phục bao thế hệ chiến sĩ cách mạng và cộng đồng dân tộc 

nơi đây cũng nhƣ đƣợc tham dự vào các lễ hội, không gian văn hóa các dân tộc…. 

Do vậy, trong công tác quản lý di tích, cần có sự hài hòa trong việc bảo tồn phát huy 

giá trị di tích lịch sử với văn hóa phi vật thể của cộng đồng. 

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH phải hƣớng tới cộng đồng, cộng 

đồng phải đƣợc coi là nhân tố quan trọng hàng đầu trong công tác bảo vệ, gìn giữ di 

tích và phải là đối tƣợng đầu tiên đƣợc hƣởng lợi từ việc khai thác phát huy giá trị các 

di tích. Việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo 

tồn tại các di tích cũng nhƣ định hƣớng và sự tham gia tích cực của cộng đồng trong 
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việc phát huy giá trị các DTLSVH chính là một trong những quan điểm quan trọng 

trong thực hành công tác quản lý. Trong quá trình quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

các di tích, cùng với vai trò của các cơ quan quản lý nhà nƣớc, thì cộng đồng cũng 

đóng vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý, vai trò của cộng đồng đƣợc thể 

hiện cụ thể trong việc trùng tu, tôn tạo di tích, bảo vệ, bảo tồn di tích, khai thác và 

phát huy giá trị di tích.... Do vậy, trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích cần 

đặt cộng đồng ở vị trí trung tâm; bảo tồn, phát huy giá trị di tích cần gắn với cộng 

đồng, tôn trọng và đề cao vai trò của cộng đồng và cộng đồng là đối tƣợng đầu tiên 

đƣợc hƣởng lợi từ quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích phải đặt trong mối quan hệ hài hòa với các 

lĩnh vực khác của đời sống xã hội và đặt trong tổng thể sự phát triển kinh tế xã hội 

của địa phƣơng một cách bền vững. Quá trình thực hiện công tác quản lý di tích 

phải đặt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong mối quan hệ hài hòa với sự 

phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phƣơng và trong mối quan hệ với các lĩnh 

vực khác liên quan nhƣ giao thông, xây dựng, nông nghiệp, thủy lợi, tài nguyên môi 

trƣờng… tất cả các mối quan hệ nêu trên phải đƣợc giải quyết trên một quan điểm 

chung đó là đảm bảo sự phát triển bền vững của di tích nói riêng của quốc gia nói 

chung. Hiện nay, di tích lịch sử văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh 

tế xã hội. Đây là các sản phẩm có giá trị đặc biệt và đƣợc khai thác bằng một 

phƣơng thức “phi vật chất” để phục vụ cho đời sống vật chất cũng nhƣ tinh thần của 

con ngƣời và xã hội. DTLSVH chính là tiềm năng, tài nguyên để phát triển du lịch, 

đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội.  

1.2.2.3. Di tích lịch sử cách mạng 

DTLSCM là một loại hình đặc biệt trong hệ thống DTLSVH và chiếm một 

phần không nhỏ trong loại hình DSVH ở Việt Nam. Các DTLSCM trong những năm 

gần đây cũng nhận đƣợc sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong cả nƣớc. Với đặc 

trƣng quan trọng về lịch sử ra đời, các DTLSCM ra đời trong quá trình đấu tranh 

dành độc lập dân tộc của Đảng và nhân dân ta, DTLSCM đƣợc nhiều nhà nghiên cứu 

quan tâm và đƣa ra nhiều định nghĩa theo những cách tiếp cận khác nhau. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Hùng cho rằng: “Di tích cách mạng hay rộng 

hơn là di sản cách mạng (gồm cả di sản vật thể và di sản phi vật thể) là những bằng 
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chứng vật chất và tinh thần phản ánh quá trình đấu tranh giành lại độc lập đất nƣớc 

từ tay thực dân Pháp (1930-1945), các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

(1945-1954), chống đế quốc Mỹ thống nhất đất nƣớc (1954-1975), những cuộc 

chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và quá trình xây dựng đất nƣớc 

dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 82 năm qua” [39].  

Phạm Xanh quan niệm di tích cách mạng phản ánh quá trình đấu tranh của 

dân tộc ta từ “… những năm đầu thế kỷ XX khi các phong trào yêu nƣớc theo 

khuynh hƣớng dân chủ tƣ sản, tức những hành động yêu nƣớc mang tính chất cách 

mạng, muốn “phá cái cũ đổi ra cái mới”...” [110]. 

Trần Đức Nguyên nêu rõ: “Di tích cách mạng kháng chiến là một bộ phận 

cấu thành hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa, tuy nhiên, nó có những điểm khác 

biệt với các di tích tôn giáo tín ngƣỡng nhƣ đình, đền, chùa, miếu... ở chỗ: đó là 

những địa điểm cụ thể, công trình kiến trúc có sẵn (nhà ở, đƣờng phố...), là những 

công trình đƣợc con ngƣời tạo nên phù hợp với mục đích sử dụng (địa đạo, hầm bí 

mật...) gắn liền với những sự kiện cụ thể, nhân vật lịch sử cụ thể mà trở thành di 

tích” [57].  

Tổng hợp những quan điểm về DTLSCM trên đây, có thể thấy rằng 

DTLSCM luôn gắn với những địa điểm, sự kiện, nhân vật trong tiến trình lịch sử 

cách mạng của những cuộc kháng chiến giành lại độc lập cho dân tộc. Xét về khía 

cạnh DSVH, đây là một nguồn lực quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội 

của đất nƣớc và giáo dục truyền thống con ngƣời Việt Nam hiện nay. DTLSCM là 

một bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống DSVH vật thể, bao gồm những công 

trình, địa điểm gắn với những sự kiện, nhân vật trong cuộc kháng chiến dành độc 

lập dân tộc của Trung ƣơng của Đảng cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.     

1.2.2.4. Khái niệm Di tích Quốc gia đặc biệt 

Mỗi quốc gia đều có những đặc điểm riêng biệt làm nên bản sắc của chính 

quốc gia đó. Di sản văn hóa của quốc gia cũng chứa đựng những yếu tố văn hóa 

mang đặc điểm văn hóa, khoa học, thẩm mỹ... qua các thời kỳ của từng quốc gia, 

dân tộc. Khi những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ...của di tích chứa 

đựng những giá trị đặc biệt, tiêu biểu của quốc gia thì đó chính là di tích quốc gia 

đặc biệt.  
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Tại khoản 10, điều 1 luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn 

hóa năm 2009, sửa đổi bổ sung điều 29 Luật Di sản văn hóa ban hành năm 2001 

quy định về di tích quốc gia đặc biệt nhƣ sau:  

“ Di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia, 

bao gồm: 

a) Công trình xây dựng, địa điểm gắn với 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; 

b) Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô 

thị và địa điểm cƣ trú có giá trị đặc biệt đánh dấu các giai đoạn phát triển kiến trúc, 

nghệ thuật Việt Nam; 

c) 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; 

d) 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.” [49]. 

Ở nƣớc ta, trong thời gian qua một số di tích lịch sử cách mạng ATK đƣợc 

công nhận di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có di tích ATK Tân Trào tỉnh Tuyên 

Quang, Định Hóa tỉnh Thái Nguyên, Chợ Đồn tỉnh Bắc Cạn. Đây là những di tích 

có giá trị đặc biệt, tiêu biểu của nƣớc ta, với giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm 

mỹ to lớn thể hiện tình yêu nƣớc, lòng tự hào dân tộc cùng quá khứ đấu tranh dành 

độc lập dân tộc tuy gian khổ nhƣng đầy hào hùng của thế hệ cha ông đi trƣớc, đồng 

thời còn là minh chứng đánh dấu bƣớc chuyển biến đặc biệt quan trọng của lịch sử 

dân tộc, gắn với quá trình hoạt động của Trung ƣơng Đảng, Bác Hồ và đồng chí 

lãnh đạo cap cấp của Đảng và nhà nƣớc ta. 

1.2.2.5. Quản lý  

Trong Đại từ điển tiếng Việt, “quản lý” đƣợc hiểu là việc tổ chức, điều khiển 

hoạt động của một số đơn vị, cơ quan; việc trông coi, gìn giữ và theo dõi việc gì 

[111, tr.1288]. Các nhà nghiên cứu về khoa học quản lý đƣa ra khái niệm cụ thể 

hơn: “là sự tác động có tổ chức, có mục đích của chủ thể quản lý tới đối tƣợng quản 

lý nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề ra” [111, tr.11-12]. Để thực hiện công tác quản lý cần 
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phải dựa vào các công cụ quản lý là các chính sách về luật pháp, chiến lƣợc phát 

triển, quy hoạch, đề án bảo vệ và phát huy di sản, nguồn lực, tài chính, các công 

trình nghiên cứu khoa học… nhằm đạt đƣợc các mục đích đã đề ra. 

Nhƣ vậy, có thể hiểu quản lý là hoạt động có tổ chức của chủ thể quản lý tác 

động tới đối tƣợng quản lý nhằm định hƣớng đối tƣợng quản lý thực hiện mục tiêu 

đề ra, và nhƣ vậy quản lý sẽ bao gồm các yếu tố sau: 

 Chủ thể quản lý: Là yếu tố tạo nên động lực quản lý và đƣa ra những hoạt 

động cụ thể nhằm đạt mục tiêu đề ra. Chủ thể quản lý có thể là một hoặc nhiều cá 

nhân (hay còn gọi là tổ chức). Chủ thể quản lý sẽ tác động lên đối tƣợng quản lý 

thông qua những công cụ quản lý trên cơ sở những phƣơng pháp và nguyên tắc 

quản lý phù hợp. 

Đối tƣợng quản lý (khách thể quản lý): là nhân tố tiếp nhận sự tác động của 

chủ thể quản lý. 

Mục tiêu quản lý: là kết quả cuối cùng cần đạt đƣợc hay nói cách khác là cái 

đích cuối cùng cần đạt đƣợc tại một thời điểm cụ thể do chủ thể quản lý đề ra. Mục 

tiêu quản lý là căn cứ để chủ thể quản lý lựa chọn phƣơng pháp và hình thức quản 

lý nhằm đạt mục tiêu quản lý đã đề ra. 

Quản lý nhà nƣớc thể hiện quyền lực của nhà nƣớc, sử dụng pháp luật để 

điều chỉnh xã hội, định hƣớng để duy trì sự ổn định phát triển của xã hội trên tất cả 

các mặt của đời sống. Quản lý nhà nƣớc bao gồm những hoạt động cơ bản của nhà 

nƣớc trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tƣ pháp. Thông qua pháp luật nhà 

nƣớc trao quyền cho các tổ chức, hoặc cá nhân đại diện nhà nƣớc thực hiện các hoạt 

động quản lý nhằm đạt đƣợc mục tiêu quản lý đề ra. 

1.2.2.6. Quản lý nhà nước về Di sản văn hóa  

Nếu quản lý nhà nƣớc là sự tác động của chủ thể mang quyền lực nhà nƣớc, 

chủ yếu bằng pháp luật, tới các đối tƣợng quản lý nhằm thực hiện các chức năng đối 

nội và đối ngoại của nhà nƣớc thì quản lý nhà nƣớc về DSVH là sự tác động của 

chủ thể quản lý (ở đây là nhà nƣớc) lên DSVH nhằm đạt đƣợc mục tiêu bảo tồn và 

phát huy các giá trị của DSVH nói chung một cách bền vững nhất.  

Chủ thể quản lý DSVH là các cơ quan, tổ chức hay cá nhân đƣợc pháp luật 

quy định giao nhiệm vụ quản lý DSVH, bao gồm: 

Quốc hội là cơ quan tối cao xây dựng và ban hành Luật DSVH; 
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Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nƣớc là những cơ quan trực tiếp hoặc 

gián tiếp thực hiện quản lý nhà nƣớc về DSVH; Trong cơ quan chính phủ và bộ 

máy hành chính nhà nƣớc có các cá nhân đƣợc phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm 

thực hiện mục tiêu quản lý đề ra; 

Tòa án chịu trách nhiệm xử lý các vi phạm pháp luật trong các hoạt động liên 

quan đến Luật DSVH. 

Khách thể quản lý bao gồm những cá nhân, tập thể và các quan hệ xã hội nảy 

sinh trong quá trình bảo tồn, phát huy các DSVH. 

Phƣơng tiện quản lý chủ yếu là Luật Di sản văn hóa và các quy định khác có 

liên quan đến lĩnh vực quản lý DSVH.  

Theo Điều 54 Luật Di sản văn hóa qui định quản lý nhà nƣớc về Di sản văn 

hóa bao gồm 08 nội dung cơ bản nhƣ sau:  

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chính 

sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;  

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di 

sản văn hóa; 

3. Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa;  

4. Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dƣỡng 

đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa;  

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá 

trị di sản văn hóa;  

6. Tổ chức, chỉ đạo khen thƣởng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa;  

7. Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa;  

8. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa. [48]. 

Quản lý văn hóa là một lĩnh vực cụ thể của quản lý nhà nƣớc hiện nay. Đó 

chính là công việc của Nhà nƣớc đƣợc thực hiện thông qua việc ban hành, tổ chức 

thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong 
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lĩnh vực văn hóa, đồng thời nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của từng địa 

phƣơng nói riêng, cả nƣớc nói chung. Ngoài ra, quản lý văn hóa chính là sự tác 

động chủ quan bằng nhiều hình thức, phƣơng pháp của chủ thể quản lý (các cơ quan 

đảng, nhà nƣớc, đoàn thể, các cơ cấu dân sự, các cá nhân đƣợc trao quyền và trách 

nhiệm quản lý) đối với khách thể (là mọi thành tố tham gia tạo nên đời sống văn 

hóa) nhằm đạt đƣợc mục tiêu mong muốn. DTLSVH là một bộ phận quan trọng của 

nền văn hóa dân tộc. Quản lý DTLSVH chính là sự định hƣớng, tạo điều kiện tổ 

chức, điều hành việc bảo vệ, gìn giữ các di tích, làm cho các giá trị của di tích đƣợc 

phát huy theo chiều hƣớng tích cực. Việc quản lý di tích đƣợc thực hiện bởi các chủ 

thể quản lý (cơ quan quản lý, cộng đồng có di tích…) tác động bằng nhiều cách 

thức khác nhau đến đối tƣợng quản lý (các di tích) nhằm gìn giữ, bảo vệ và khai 

thác các giá trị của di tích phục vụ sự phát triển xã hội, đáp ứng nhu cầu về vật chất 

và tinh thần cho cộng đồng.  

1.2.2.7. Cộng đồng 

Ngày nay, cộng đồng đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng và trở 

thành trung tâm của quản lý di sản văn hóa. Các nhà quản lý di sản đƣa ra một cách 

tiếp cận mới, không đặt di sản ở trung tâm của quá trình quản lý mà coi cộng đồng 

là trung tâm. UNESCO rất quan tâm đến vấn đề cộng đồng, các chuyên gia của 

UNESCO cho rằng: “Các cộng đồng là các mạng lƣới bao gồm những ngƣời mà 

nhận thức về bản sắc hoặc sự gắn kết với nhau phát sinh từ cùng một mối quan hệ 

mang tính lịch sử và bắt nguồn từ việc thực hành và chuyển giao hoặc ràng buộc với 

DSVH phi vật thể của họ” [104].  

Cộng đồng đồng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội, 

sự liên kết và tồn tại cùng lúc nhiều cộng đồng ngƣời sẽ tạo nên xã hội và tạo nên sự 

đa dạng, phong phú của xã hội. Cộng đồng trong quá trình tồn tại và phát triển của 

mình chính là những chủ thể tạo nên động lực cho sự phát triển của xã hội. Cộng 

đồng sinh ra trong xã hội, tồn tại, phát triển mà tạo nên đời sống xã hội và không ai 

khác cộng đồng chính là nhân tố cơ bản đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội. 

Cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ với xã hội, nhiều cộng đồng ngƣời tồn tại cùng 

đời sống xã hội, lúc này xã hội chính là môi trƣờng để cộng đồng tồn tại. Cộng 

đồng có mối liên hệ chặt chẽ với xã hội, điều này thể hiện ở chỗ cộng đồng hiện 
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diện và tồn tại ngay trong đời sống xã hội, thông qua các hoạt động xã hội, những 

cộng đồng ngƣời có mối liên hệ, liên kết với nhau tạo nên những mối quan hệ xã 

hội gắn với chính đời sống cộng đồng. Nhƣ vậy, rõ ràng cộng đồng có vai trò rất 

quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.  

Theo tác giả Tô Duy Hợp và Lƣơng Hồng Quang: “Cộng đồng bao gồm các 

thực thể xã hội có cơ cấu tổ chức chặt chẽ cho đến các tổ chức ít có cấu trúc chặt 

chẽ, là một nhóm xã hội có lúc khá phân tán đƣợc liên kết bằng một lợi ích chung 

trong một không gian tạm thời, dài hay ngắn nhƣ phong trào quần chúng, công 

chúng, khán giả, đám đông” [43]. 

Khái niệm cộng đồng cho đến nay có nhiều cách lý giải khác nhau nhƣng đều 

có những điểm chung nhất định. Về cơ bản có thể hiểu cộng đồng là một tập hợp 

ngƣời cùng sinh sống trong một không gian địa lý nhất định, bị chi phối bởi những 

thói quen, tập tục đƣợc lƣu truyền từ một hoặc nhiều thế hệ, có tính cố kết và những 

thói quen văn hóa chung trong không gian sinh sống của chính cộng đồng đó. 

1.2.2. Lý thuyết vận dụng để triển khai luận án 

Xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu, NCS lựa chọn lý thuyết vai trò làm cơ sở 

lý thuyết vận dụng để triển khai luận án.  

Lý thuyết vai trò ra đời vào những năm 20 - 30 của thế kỷ 19 với những đại 

diện tiêu biểu là: Talcolt Parsons, Herbert Mead, Jacob L. Moreno, Linton… lý 

thuyết vai trò ra đời lúc đầu đƣợc sử dụng trong xã hội học và tâm lý học về sau 

đƣợc sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học khác nhau. Nội dung cơ bản 

của lý thuyết vai trò nhấn mạnh đến sự kỳ vọng của xã hội gắn với những vị thế, 

vị trí, nhiệm vụ nhất định trong xã hội, nói cách khác đó là vai trò của từng tổ 

chức, cá nhân trong xã hội. Lý thuyết vai trò phân tích sự vận hành của những kỳ 

vọng đó trong quá trình thực hiện vai trò của tổ chức, cá nhân trong xã hội. Vai trò 

đƣợc hiểu là tập hợp những kỳ vọng của xã hội gắn với hành vi của những cá nhân 

và tổ chức mang địa vị, căn cứ vào vị trí hoặc vị thế của cá nhân hoặc tổ chức 

trong xã hội mà vai trò đƣợc thể hiện ở những cấp bậc khác nhau. Lúc này, trên cơ 

sở vị trí, vị thế của các cá nhân hoặc tổ chức mà vai trò đƣợc định hƣớng bởi 
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những hành vi cụ thể gắn với vai trò đƣợc kỳ vọng của xã hội. Lý thuyết vai trò ra 

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

Về mặt khoa học lý thuyết vai trò đƣợc hình thành nhƣ một bộ phận tiếp cận của 

lý thuyết hành động - tƣơng tác và của lý thuyết hệ thống - chức năng, lúc này lý 

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

Mỗi tổ chức, cá nhân trong xã hội với vị trí nhất định của mình mà thể hiện vai 

trò của mình trên cơ sở năng lực của từng đối tƣợng cụ thể. Trong sự vận hành của xã 

hội đặc biệt là trong quá trình thực hiện công tác quản lý, việc xác định vai trò, chức 

năng của tổ chức, cá nhân sẽ là cơ sở để triển khai các hoạt động của tổ chức. Trên cơ 

sở khả năng của từng cá nhân trong tổ chức, nhà quản lý sẽ phân công nhiệm vụ cho 

các cá nhân trong tổ chức phù hợp với vai trò và khả năng của họ, sự thành công hay 

thất bại của quá trình quản lý sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng của mỗi cá nhân trong 

tổ chức trên cơ sở sự điều hành của nhà quản lý. Trong hoạt động quản lý, lý thuyết 

vai trò đƣợc sử dụng để xác định vị trí, khả năng của mỗi tổ chức, cá nhân mà qua đó 

thể hiện đƣợc vai trò của từng đối tƣợng cụ thể. Đối với mỗi cá nhân trong tổ chức, 

việc xác định vai trò của cá nhân đóng vai trò quan trọng đối với sự vận hành của tổ 

chức, khả năng, vị trí việc làm của mỗi cá nhân với từng nhiệm vụ đƣợc giao. Việc 

xác định vai trò của tổ chức có tác động trực tiếp đến quá trình phân công nhiệm vụ, 

vai trò của các thành viên bên trong tổ chức qua đó thực hiện đƣợc vai trò của tổ 

chức. Hiệu quả hoạt động của tổ chức sẽ phụ thuộc vào sự xác định vai trò của cá 

nhân và những bộ phận trong tổ chức đó trên cơ sở khả năng đƣợc kỳ vọng của cá 

nhân, tổ chức đó. Các cá nhân, tổ chức không đứng độc lập trong xã hội mà luôn tồn 

tại cùng nhiều thành phần cơ hữu đó chính là các bên liên quan. Nhƣ vậy, muốn xác 

định đƣợc cụ thể vai trò của từng cá nhân hoặc tổ chức trong xã hội cần phải đặt từng 

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

các bên liên quan trong hoạt động quản lý có tầm quan trọng đặc biệt ảnh hƣởng trực 

tiếp tới hiệu quả của hoạt động này bởi các bên liên quan sẽ chịu tác động của tổ chức 

thông qua hoạt động quản lý, trên cơ sở tác động của quản lý mà các bên liên quan 

thể hiện vai trò của mình đối với từng khâu của quá trình này. Hiện nay, vai trò của 

các bên liên quan đƣợc sử dụng tƣơng đối phổ biến trong nhiều lĩnh vực của cuộc 

sống cũng nhƣ trong nghiên cứu khoa học.  
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Trong khoa học quản lý di sản văn hóa việc xác định vai trò của các bên liên 

quan là vô cùng quan trọng mà qua đó có thể làm rõ đƣợc vị trí, chức năng, khả năng 

vận hành của các cấp quản lý, các bên liên quan trong thực hiện vai trò của chính 

ngành khoa học này. Jia Wen (2007) trong nghiên cứu của mình đã xác định các bên 

liên quan trong quản lý di sản văn hóa bao gồm: Các cơ quan chính phủ, ngƣời dân 

và cộng đồng địa phƣơng, các tổ chức phi chính phủ, khách du lịch, các đơn vị tƣ 

nhân, các nhà nghiên cứu. Di sản văn hóa trong đời sống xã hội đƣơng đại cũng có 

vai trò quan trọng, trong những nghiên cứu gần đây về vai trò của DSVH, Nguyễn 

Quốc Hùng trong bài "Vai trò của di sản văn hóa trong sự phát triển ở nước ta hiện 

nay” [37] xem di sản văn hóa đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của đất 

nƣớc. Bùi Hoài Sơn trong bài viết Di sản cho ai và câu chuyện về tổ chức lễ hội 

truyền thống ở Việt Nam [60] đã xác định vai trò quan trọng của DSVH  là cho cộng 

đồng địa phƣơng . 

Ngày nay, quản lý DSVH không chỉ là hoạt động thuần túy của nhà nƣớc mà 

còn có sự tham gia một cách tích cực của cộng đồng. 

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

sản văn hóa [4] đã đƣa ra các nội dung quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa bao 

gồm: Quản lý nhà nƣớc bằng văn bản pháp quy; quyết định về cơ chế, tổ chức quy 

hoạch và kế hoạch phát triển; quyết định phân cấp quản lý…. Việc phân cấp quản 

lý di tích, hệ thống tổ chức ngành bảo tồn, bảo tàng và đầu tƣ ngân sách cho các 

cơ quan quản lý di tích là yếu tố có tính chất quyết định nhằm tăng cƣờng hiệu quả 

quản lý. Lƣu Trần Tiêu trong bài Mấy vấn đề về hoạt động tu bổ, phục hồi di tích 

lịch sử văn hóa [89], khi đề cập tới vấn đề quản lý nhà nƣớc trong công tác bảo 

tồn di tích tác giả cho rằng để bảo vệ và phát huy tối đa giá trị di sản văn hóa cần 

thực hiện: 

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

nghiệp bảo tồn, bảo tàng trong cả nƣớc;  

Thứ hai, cần có một hệ thống tổ chức thích hợp đủ khả năng biến các chủ 

trƣơng, chính sách của Đảng thành hiện thực; thứ ba cần tổ chức để đƣa ra các hoạt 

động bảo tồn thực sự trở thành sự nghiệp của toàn dân. 
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Nhƣ vậy, trong công tác quản lý DSVH sự tham gia một cách tích cực của 

cộng đồng đóng vai trò quan trọng. Điều này cũng khẳng định vai trò, chức năng 

của cộng đồng trong công tác quản lý DSVH. Quang Minh và Nguyễn Thị Thu 

Trang trong bài Vai trò của côṇg đồng nhìn từ góc đô ̣bảo tồn di sản văn hóa [54] đã 

đƣa ra nhận thức về vai trò của cộng đồng, khẳng định cộng đồng có vai trò to lớn 

trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản văn hóa phải gắn với phát triển bền vững, đặc biệt là phải phục vụ yêu cầu 

phát triển cộng đồng. Bùi Hoài Sơn trong tham luận Bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản ở Phú Thọ nhìn từ cộng đồng [64] cũng khẳng định vai trò to lớn của cộng đồng 

trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị DSVH. 

 Nhƣ vậy, trong nghiên cứu quản lý DSVH áp dụng lý thuyết vai trò sẽ có 

nhiều lợi thế trong việc xác định một cách toàn diện vị trí, chức năng, khả năng 

của các bên liên quan trong quá trình quản lý. Phân tích vai trò của các bên liên 

quan trong sự vận hành của công tác quản lý DSVH sẽ là cơ sở khoa học quan 

trọng đánh giá và xác định đƣợc thực trạng công tác quản lý di sản văn hóa cũng 

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

Trong trƣờng hợp nghiên cứu của luận án, đối tƣợng quản lý là bảo tồn và phát 

huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn với những đặc thù riêng biệt về quá trình hình thành, phát triển, 

loại hình di tích, vật liệu kiến trúc, sự kiện lịch sử… công tác quản lý các di tích 

cần tôn trọng tính nguyên gốc, tính toàn vẹn và chân thực của các di tích LSVH 

trên cơ sở công cụ quản lý là Luật DSVH và những quy định hiện hành của nhà 

nƣớc, những quy hoạch, kế hoạch, chiến lƣợc bảo tồn các di tích LSVH và có cả 

sự tham gia của cộng đồng trong công tác này. Trên cơ sở bản sắc văn hóa đậm 

tính vùng miền của các di tích vùng Việt Bắc Việt Nam việc bảo tồn, khai thác và 

phát huy giá trị các di tích cách mạng ATK là rất cần thiết trong thời điểm hiện tại 

và để thực hiện đƣợc mục tiêu quản lý, nhà nƣớc phải đóng vai trò chủ đạo, định 

hƣớng để cộng đồng cùng tham gia vào quá trình đó. Đây chính là quan điểm lý 

thuyết sẽ đƣợc NCS áp dụng trong nghiên cứu đề tài luận án. Luận án sẽ nghiên 

cứu những hoạt động quản lý trên cơ sở vai trò của các bên liên quan trong hoạt 

động này. 
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1.3. Tổng quan về di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn  

1.3.1. Lịch sử hình thành 

Các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn bao gồm hệ thống nhiều di tích phân bố trải dài trên không gian 

nhiều huyện, xã thuộc 3 tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. Không gian 

phân bổ một số lƣợng di tích rất lớn với nhiều thành phần di tích gắn với những sự 

kiện diễn ra trong một thời gian khá dài của 9 năm kháng chiến chống Pháp. Các 

di tích lịch sử cách mạng ATK do Trung ƣơng Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh xây dựng đã trở thành những địa danh lịch sử nổi tiếng; Những địa danh nêu 

trên đã trở thành Thủ đô lâm thời khu giải phóng Việt Bắc, nơi diễn ra hàng loạt 

sự kiện lịch sử trọng đại gắn liền với vận mệnh của dân tộc: Hội nghị toàn Quốc 

của Đảng, quyết định lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền, Trung 

ƣơng Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã cử ra Uỷ Ban khởi nghĩa toàn quốc; Quốc 

dân Đại hội họp ở đình Tân Trào, thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng (tức Chính 

phủ lâm thời) do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; nơi phát lệnh Tổng khởi 

nghĩa giành chính quyền trên phạm vi toàn quốc và cũng là những địa danh đặt 

nền móng cho những cơ quan đầu não cách mạng sau này.… Trong cuộc kháng 

chiến trƣờng kỳ chống thực dân Pháp xâm lƣợc, các địa danh Tân Trào, Định Hóa, 

Chợ Đồn với những yếu tố “địa lợi”, “nhân hoà” có vị trí, địa hình thuận lợi, nền 

kinh tế có thể tự cung tự cấp, là nơi có phong trào quần chúng nhân dân vững 

mạnh, chỗ đứng chân của các cơ quan đầu não kháng chiến, chỗ dựa vững chắc để 

duy trì và phát triển lực lƣợng vũ trang. Vì vậy ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ 

Đồn một lần nữa lại trở thành căn cứ địa chủ yếu của cả nƣớc, có đầy đủ các yếu 

tố cần thiết của một căn cứ chiến lƣợc, đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ƣơng 

Đảng, Chính phủ chọn làm “Trung tâm Thủ đô kháng chiến” lãnh đạo toàn dân 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc. Với truyền thống của quê hƣơng cách 

mạng, nhân dân các dân tộc khu căn cứ cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ 

Đồn đã kề vai sát cánh cùng nhau tập trung sức ngƣời, sức của để phục vụ công 

cuộc kháng chiến. Là hậu phƣơng vững chắc về mọi mặt để các cơ quan Trung 

ƣơng Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Bộ, Ban, Ngành đến ở, làm 
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việc. Cũng chính từ khu căn cứ địa ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn, Trung 

ƣơng Đảng, Bộ Tổng tƣ lệnh và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoạch định đƣờng lối 

kháng chiến, chỉ đạo nhiều chiến dịch lớn, tiêu biểu là chiến dịch biên giới mà 

đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ.  

Trải qua 9 năm kháng chiến trƣờng kỳ, vƣợt qua bao khó khăn gian khổ nhân 

dân các dân tộc khu căn cứ cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đã đoàn 

kết thống nhất, bảo vệ an toàn Bác Hồ, Trung ƣơng Đảng, Chính phủ. Ra sức thi 

đua tăng gia sản xuất, xây dựng hậu phƣơng vững mạnh, tham gia ủng hộ kháng 

chiến, kiến quốc, góp phần đƣa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.  

Với ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị lịch sử to lớn đó, sau ngày hòa bình 

lập lại, Đảng và nhà nƣớc ta đã quan tâm đến việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị 

những địa danh quan trọng gắn với những nhân vật, sự kiện quan trọng của cuộc 

kháng chiến. Những địa danh, địa điểm, công trình gắn với cuộc kháng chiến của 

quân và dân ta đã đƣợc quan tâm và xếp hạng di tích các cấp. Các di tích còn lại cho 

đến ngày nay đã trở thành những nhân chứng sống quan trọng, minh chứng cho một 

thời kỳ lịch sử gian khổ, oanh liệt, hào hùng và đầy vàng son của dân tộc ta. Đến 

nay, có di tích vẫn còn nguyên vẹn, có những di tích đã xuống cấp hoặc chỉ còn lại 

bia ghi dấu sự kiện… nhƣng sự tồn tại của những di tích ATK đã tô đậm thêm quá 

khứ hào hùng, bất khuất cũng nhƣ những đóng góp của quân và dân vùng ATK 

trong chiều dài lịch sử dân tộc.  

1.3.2. Đặc điểm của khu di tích 

1.3.2.1. Khái quát chung về di tích ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn 

Khi nói đến di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn là chúng ta nhắc tới những địa danh quan trọng gắn với những 

chặng đƣờng hoạt động của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc ta và 

Bác Hồ Kính yêu tại căn cứ cách mạng Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn. Đến nay các 

địa danh đã trở thành những DTQGĐB, đƣợc Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân gìn giữ 

và bảo vệ.  
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Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Tân Trào bao gồm hệ thống nhiều di 

tích trải dài trên địa phận hành chính 11 xã thuộc 02 huyện của tỉnh Tuyên Quang, 

bao gồm các xã: Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên, Lƣơng Thiện (huyện 

Sơn Dƣơng); Kim Quan, Trung Sơn, Hùng Lợi, Trung Minh, Đạo Viện, Công Đa 

(huyện Yên Sơn). Đây là địa bàn giáp ranh 02 tỉnh: Thái Nguyên và Bắc Kạn. Với ý 

nghĩa và tầm quan trọng của các địa chỉ cách mạng ghi dấu ấn một thời gian khổ 

nhƣng đầy hào hùng và tự hào của lịch sử dân tộc, năm 2012 Tân Trào đã đƣợc Thủ 

tƣớng chính phủ công nhận là DTQGĐB, đánh dấu một bƣớc phát triển mới trong 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích thuộc khu di tích này. Theo đó 

DTQGĐB Tân Trào có tổng diện tích tự nhiên là 561,1 km
2
, bao gồm các xã: Minh 

Thanh, Tân Trào, Bình Yên, Lƣơng Thiện, Trung Yên (diện tích tự nhiện rộng 146,92 

km
2
), Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn, Kim Quan, Công Đa, Đạo Viện (diện tích 

tự nhiên rộng 414,19 km
2
) trải dài trên địa phận hành chính các xã thuộc 02 huyện 

của tỉnh Tuyên Quang. Đến nay, Tân Trào đã trở thành một trong những điểm đến 

quan trọng trong hành trình tham quan, du lịch của nhân dân và du khách trong nƣớc 

cũng nhƣ quốc tế. Điều này đánh dấu một bƣớc phát triển mới trong công tác bảo tồn 

và phát huy giá trị khu di tích gắn với truyền thống cách mạng đầy tự hào của dân tộc 

ta trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nƣớc. 

DTQGĐB ATK Ðịnh Hóa trên địa bàn các xã Phú Ðình, Ðiềm Mặc, Thanh 

Ðịnh, Ðịnh Biên, Bảo Linh, Ðồng Thịnh, Quy Kỳ, Kim Phƣợng, Bình Thành và 

thị trấn Chợ Chu, huyện Ðịnh Hóa, tỉnh Thái Nguyên. ATK có diện tích trên 

5.200km
2
, giáp ranh các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn. Những năm kháng chiến 

chống thực dân Pháp, nơi đây Bác Hồ và Trung ƣơng Đảng đã chọn đặt căn cứ chỉ 

huy cuộc kháng chiến từ năm 1946 đến 1954. ATK Định Hóa hôm nay trở thành 

điểm đến hấp dẫn ở tỉnh Thái Nguyên, hàng năm thu hút hàng triệu du khách đến 

tham quan và tƣởng niệm một thời hào hùng của dân tộc. Năm 2012, ATK Định 

Hóa đã đƣợc Thủ tƣớng chính phủ công nhận là DTQGĐB. An Toàn Khu Định 

Hóa là một quần thể di tích quan trọng của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX, trong 

giai đoạn kháng chiến với các vùng di tích trọng điểm: Pác Bó (Cao Bằng), Chiêm 

Hóa, Sơn Dƣơng, Yên Sơn (Tuyên Quang), Định Hóa (Thái Nguyên), Chợ Đồn 
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(Bắc Kạn) có ý nghĩa và giá trị trên nhiều mặt. Đặc biệt, ATK Định Hóa là nơi 

khởi phát, tổ chức chỉ đạo chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi, kết thúc 

chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dƣơng… 

DTQGĐB ATK Chợ Đồn nằm ở phía Bắc khu căn cứ cách mạng ATK 

Việt Bắc. Phía Tây tiếp giáp huyện Yên Sơn, Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang. 

Phía Nam tiếp giáp huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Khu ATK Chợ Đồn nằm 

trên ba xã phía Nam huyện Chợ Đồn gồm Bình Trung, Nghĩa Tá, Lƣơng Bằng. 

Thời kỳ trƣớc cách mạng Tháng Tám năm 1945, tại đây đã trở thành căn cứ địa 

cách mạng quan trọng, là điểm nối thông suốt con đƣờng Nam tiến nối liền liên 

lạc giữa miền núi với miền xuôi. Từ khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

bùng nổ, Chợ Đồn lại vinh dự đƣợc Trung ƣơng Đảng, Bác Hồ chọn làm an toàn 

khu cho cuộc kháng chiến. Có thể nói ATK Chợ Đồn là một trong những nơi an 

toàn nhất của ATK Việt Bắc, với đặc điểm đồi núi cao rậm rạp, khe ngòi, sông 

suối chằng chịt, đi lại dễ dàng trong toàn khu ATK Việt Bắc, địa hình thuận lợi 

cho lối đánh du kích, an toàn cho những lúc rút lui, đảm bảo bí mật khi hoạt 

động. Là nơi không chính nhƣng quan trọng. Khi địch yếu ta vẫn hoạt động tại 

trung tâm ATK Định Hóa (Thái Nguyên), Tân Trào (Tuyên Quang). Khi địch 

mạnh ta rút về ATK Chợ Đồn. Chính vì vậy nên các cơ quan Trung ƣơng Đảng, 

Chính phủ và Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo cấp cao ở và làm việc tại đây trong 

nhiều giai đoạn ngắn và không liên tục (nay đã trở thành các điểm di tích). Đây 

là những mốc son lịch sử quan trọng không những của địa phƣơng mà còn là 

niềm tự hào của toàn dân tộc Việt Nam. Năm 2016, ATK Chợ Đồn đã đƣợc Thủ 

tƣớng chính phủ công nhận là DTQGĐB. 

Với diện tích các khu vực bảo vệ nằm trải dài trên địa phận nhiều xã và 

huyện thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, các di tích quốc gia đặc 

biệt ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn bao gồm nhiều di tích lịch sử cách mạng 

và các loại hình di sản văn hóa phi vật thể gắn với ngƣời dân các dân tộc địa 

phƣơng thuộc các di tích tạo nên một sắc màu đa văn hóa mang đậm dấu ấn vùng 

miền của những di tích này. Mỗi di tích quốc gia đặc biệt ATK thuộc các tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đều bao gồm một quần thể với nhiều điểm di 
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tích, bao gồm di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh và các di tích đang trong quá 

trình kiểm kê, lập hồ sơ tạo nên một hệ thống di tích đa dạng, phong phú và trải dài 

trên không gian văn hóa đậm tính chất vùng miền của khu vực trung du miền núi 

phía Bắc nƣớc ta (chi tiết tham khảo tại phụ lục 05 đính kèm luận án). 

1.3.2.2. Khái quát những đặc trưng tiêu biểu  

Với những đặc thù riêng biệt về lịch sử hình thành, quá trình phát triển di 

tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn có những đặc trƣng tiêu 

biểu tạo nên sự khác biệt với những loại hình di tích khác trong khu vực cũng nhƣ 

trong cả nƣớc.  

- Thứ nhất, các di tích lịch sử cách mạng ATK đều có không gian phân bổ 

trải dài trên địa phận hành chính nhiều địa phƣơng. Các di tích ATK tồn tại liền kề 

với nhau đã tạo nên tổng thể một cụm di tích ATK trải dài trên địa phận các tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn nói riêng cũng nhƣ địa bàn các tỉnh miền núi 

phía Bắc nƣớc ta.  Di tích ATK Tân Trào có nhiều di tích nằm trải dài trên địa phận 

hành chính 11 xã thuộc 02 huyện của tỉnh Tuyên Quang, bao gồm các xã: Tân Trào, 

Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên, Lƣơng Thiện (huyện Sơn Dƣơng); Kim Quan, 

Trung Sơn, Hùng Lợi, Trung Minh, Đạo Viện, Công Đa (huyện Yên Sơn), di tích 

ATK Ðịnh Hóa nằm trải trên địa bàn các xã Phú Ðình, Ðiềm Mặc, Thanh Ðịnh, 

Ðịnh Biên, Bảo Linh, Ðồng Thịnh, Quy Kỳ, Kim Phƣợng, Bình Thành và thị trấn 

Chợ Chu, huyện Ðịnh Hóa, tỉnh Thái Nguyên với diện tích trên 5.200km
2
, trong  

khi đó Khu ATK Chợ Đồn nằm trên ba xã phía Nam huyện Chợ Đồn gồm Bình 

Trung, Nghĩa Tá, Lƣơng Bằng. Việc các di tích nằm liền kề nhau tạo thành một 

cụm di tích ATK nằm trải dài trên địa phận nhiều xã, huyện thuộc các tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn có thể nói là một trong nững đặc trƣng tiêu biểu gắn 

kết các di tích với nhau tạo nên một tổng thể di tích ATK đặc trƣng của khu vực và 

cả nƣớc nói chung. 

- Thứ hai, các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn là một trong những di tích lịch sử cách mạng hiếm hoi còn 

lƣu giữ lại đầy đủ các di tích trƣớc đây là cơ quan hoạt động của Đảng, Chính phủ 

và nhà nƣớc ta trong những năm kháng chiến. Với chức năng là căn cứ địa bí mật 
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nhằm bảo vệ an toàn cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cũng nhƣ các cơ 

quan, ban ngành của Đảng và Chính phủ trong thời gian đầu của cuộc kháng chiến 

chống Pháp. Các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn 

đƣợc xây dựng trên những địa bàn có địa hình sông núi hiểm trở và rừng xanh bao 

bọc tạo nên một cảnh trí hùng vĩ nhƣng cũng không kém phần thơ mộng và hoang 

sơ cho các di tích này. 

- Thứ ba, đặc điểm của các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định 

Hóa, Chợ Đồn là vật liệu xây dựng nên các di tích này chủ yếu bằng tranh, tre, nứa, 

lá, là loại vật liệu sẵn có từ tự nhiên tại địa phƣơng nhƣng lại kém về mặt tuổi thọ, 

độ bền vững trƣớc sự xâm hại của côn trùng cũng nhƣ thời tiết khắc nghiệt của 

vùng núi phía Bắc nƣớc ta. Thực tế cũng cho thấy trải qua thời gian nhiều chục năm 

nhiều di tích chỉ còn tồn tại dƣới dạng địa danh ghi dấu mốc lịch sử, dấu vết của di 

tích gần nhƣ không còn nữa. 

- Thứ tư, đặc điểm nổi bật nữa của các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân 

Trào, Định Hóa, Chợ Đồn là phần lớn số lƣợng các di tích đều gắn với hoạt động 

của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành và đoàn thể quần 

chúng hoặc gắn với những sự kiện quan trọng trong thời gian diễn ra cuộc kháng 

chiến chống Pháp của quân và dân ta. 

Chúng ta có thể thấy đặc điểm tiêu biểu của di tích lịch sử cách mạng ATK 

Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn thể hiện ở môi trƣờng tồn tại của di tích gắn với điều 

kiện địa hình tự nhiên hiểm trở nhƣng cảnh quan tự nhiên lại rất nguyên sơ, kỳ vĩ và 

đa dạng với nhiều cảnh trí thiên nhiên hùng vĩ, có đầy đủ yếu tố địa lợi, nhân hòa, 

“tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ”, trải dài trên nhiều địa phƣơng khác nhau; quá 

trình ra đời và phát triển của các di tích gắn với hoạt động cách mạng của Bác Hồ 

cùng các cơ quan đầu não của Trung ƣơng Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận cùng 

nhiều Bộ, Ban, Ngành Trung ƣơng trong những năm kháng chiến chống Pháp gian 

khổ nhƣng oanh liệt,  hào hùng. Ngày nay, tuy các cơ quan đầu não của Trung ƣơng 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận cùng nhiều Bộ, Ban, Ngành Trung ƣơng đã 

đƣợc xây dựng và phát triển tại thủ đô Hà Nội nhƣng tất cả vẫn luôn ghi dấu cội 

nguồn, luôn gắn kết với các di tích xƣa. Mọi hoạt động của các di tích nhƣ: quản lý, 
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đầu tƣ, bảo tồn, tôn tạo,… vẫn có sự tham gia của các cơ quan đầu não của Trung 

ƣơng Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận cùng nhiều Bộ, Ban, Ngành Trung ƣơng 

từ thủ đô Hà Nội; địa bàn các di tích trải dài trên không gian sinh sống của đồng bào 

các dân tộc thiểu số (Tày, Nùng, Dao, Sán Chay...) nên các di tích còn có đặc điểm 

đƣợc gây dựng bởi cộng đồng, cộng đồng đang sinh sống ở đó họ góp phần quản lý, 

bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Có thể khẳng định chƣa có một di tích nào có 

đƣợc đặc điểm tiêu biểu đặc biệt nhƣ vậy, đây cũng là một ƣu thế lớn của di tích lịch 

sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn. 

1.3.3. Giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích  

1.3.3.1. Giá trị lịch sử 

- Các di tích lịch sử cách mạng thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, 

Bắc Kạn là nơi ra đời các chiến lược, sách lược cách mạng của Đảng, Nhà nước 

trong thời kỳ cách mạng kháng chiến 

Các di tích lịch sử cách mạng thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc 

Kạn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc kháng chiến dành độc lập 

dân tộc của Đảng, Bác Hồ và quân dân ta. Với địa hình rừng núi rậm rạp, hiểm trở, 

nhân dân các dân tộc có truyền thống yêu nƣớc nồng nàn, tinh thần cách mạng cao 

cả, một lòng theo Đảng. Các di tích lịch sử cách mạng ATK nơi đƣợc Trung ƣơng 

Đảng, Chính phủ và Bác Hồ chọn để đặt đại bản doanh cho cuộc kháng chiến 

trƣờng kỳ chống thực dân Pháp xâm lƣợc (1946 - 1954). Với niềm vinh dự, tự hào 

đó, nhân dân các dân tộc thuộc ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đã ra sức nêu 

cao tinh thần tự giác, cƣu mang, đùm bọc, giúp đỡ, cảnh giác trƣớc mọi âm mƣu của 

địch, giữ gìn bí mật, góp phần đảm bảo an toàn cho các cơ quan Đảng, Chính phủ, 

Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cấp cao. Đóng góp nhiều sức ngƣời, sức của cho 

cuộc kháng chiến.  Khu căn cứ cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn với 

những yếu tố “Địa lợi”, “Nhân hoà” có vị trí, địa hình thuận lợi, đảm bảo an toàn bí 

mật cho các cơ quan đầu não lãnh đạo cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc. Cũng 

chính từ những khu căn cứ địa ATK, Trung ƣơng Đảng, Chính phủ và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã hoạch định đƣờng lối kháng chiến, chỉ đạo nhiều chiến dịch lớn, 

nhƣ: Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947; Chiến dịch Biên giới năm 1950; 

chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tại 
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Chiêm Hoá (Tuyên Quang) tháng 02/1951; quyết định thành lập Khu giải phóng 

gồm 6 tỉnh: Cao - Bắc - Lạng - Thái - Tuyên – Hà; quyết định thành lập Uỷ ban khởi 

nghĩa toàn quốc do đồng chí Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh phụ trách, Uỷ ban khởi 

nghĩa đã ra Bản quân lệnh số 1, hạ lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả 

nƣớc; Quốc dân Đại hội đƣợc tổ chức tại đình Tân Trào, Đại hội biểu thị quyết tâm 

hƣởng ứng chủ trƣơng Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân của 

Đảng và thông qua Nghị quyết giành chính quyền trong cả nƣớc; 10 chính sách lớn 

của Mặt trận Việt Minh; bầu Uỷ ban dân tộc giải phóng (tức Chính phủ lâm thời) do 

đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và quy định quốc kỳ, quốc ca... Trải qua 9 năm 

kháng chiến trƣờng kỳ, vƣợt qua bao khó khăn gian khổ nhân dân các dân tộc 

Khu căn cứ cách mạng ATK đã đoàn kết thống nhất, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 

Trung ƣơng Đảng, Chính phủ và Bác Hồ 

- Các di tích lịch sử cách mạng thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, 

Bắc Kạn là Nơi ở, làm việc của toàn bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước trong thời kỳ 

kháng chiến 

Sau khi cuộc kháng chiến trƣờng kỳ chống thực dân Pháp xâm lƣợc thắng lợi 

hoàn toàn. Gần chín năm đồng cam cộng khổ, các cơ quan Trung ƣơng Đảng, Chính 

phủ và Bác Hồ trở về thủ đô Hà Nội tiếp tục lãnh đạo toàn dân thực hiện các nhiệm 

vụ trong giai đoạn mới. Trong thời gian các cơ quan Trung ƣơng Đảng, Chính phủ 

và Bác Hồ ở và làm việc tại khu căn cứ cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đã để lại những tình cảm và nhiều kỷ niệm tốt đẹp 

với nhân dân các dân tộc địa phƣơng. Với ý thức, truyền thống cách mạng sâu sắc, 

tinh thần trách nhiệm cao cả, nhân dân các dân tộc tại đây luôn nêu cao ý thức bảo 

vệ những địa điểm mà các cơ quan Trung ƣơng Đảng, Chính phủ và Bác Hồ ở và 

làm việc trong thời kỳ kháng chiến, coi đó nhƣ những kỷ vật thiêng liêng. Để những 

địa điểm trên trở thành những địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng cho các 

thế hệ, là nơi nghiên cứu học tập cho mọi tầng lớp nhân dân, là địa điểm du lịch 

tham quan nơi ở và làm việc của các cơ quan Đảng. Chính phủ và Bác Hồ trong 

thời kỳ gian khổ, trƣờng kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc cho mọi du 

khách trong và ngoài nƣớc. 
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- Việc lựa chọn các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn làm trung 

tâm thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiên thể hiện tầm nhìn chiến lược của 

Đảng ta  

Các di tích lịch sử cách mạng thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc 

Kạn nằm trong ATK Việt Bắc vốn trở nên nổi tiếng bởi những địa danh, nhân 

vật, xuyên suốt hai thời kỳ trƣớc cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thời kỳ 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc (1946 - 1954). Nơi diễn ra nhiều sự 

kiện lịch sử quan trọng, quyết định vận mệnh của đất nƣớc trong một giai đoạn 

lịch sử đấu tranh gian khổ, lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền 

tháng 8 năm 1945, quyết định nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong đƣờng lối 

lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Bác Hồ, trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lƣợc, đƣa đất nƣớc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đập tan 

âm mƣu xâm lƣợc của thực dân Pháp, giành thắng lợi hoàn toàn. 

Với truyền thống của quê hƣơng cách mạng, nhân dân các dân tộc khu căn 

cứ cách mạng ATK luôn kề vai sát cánh cùng nhau tập trung sức ngƣời, sức của để 

phục vụ công cuộc kháng chiến. Là hậu phƣơng vững chắc về mọi mặt để các cơ 

quan Trung ƣơng Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Bộ, ban ngành 

đến ở, làm việc, thi đua tăng gia sản xuất, xây dựng hậu phƣơng vững mạnh, tham 

gia ủng hộ kháng chiến, kiến quốc, góp phần đƣa cuộc kháng chiến đến thắng lợi 

hoàn toàn.  Vì vậy các di tích lịch sử cách mạng thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn trở thành căn cứ địa cách mạng có đầy đủ các yếu tố cần thiết của 

một căn cứ chiến lƣợc, đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ƣơng Đảng, Chính 

phủ chọn làm “ATK của cuộc kháng chiến” lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lƣợc; đây là sự lựa chọn sáng suốt của Đảng và Bác Hồ. 

1.3.3.2. Giá trị văn hóa 

Bên cạnh giá trị lịch sử, các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn còn là nơi lƣu giữ nhiều giá trị văn hóa của 

cộng đồng các dân tộc nơi đây. Đó là kiến trúc nhà sàn của của đồng bào dân tộc 

Tày, nhà đất của ngƣời Dao và ngƣời Mông; Trang phục dân tộc đặc trƣng của đồng 

bào các dân tộc Tày, Mông, Dao; ẩm thực đặc trƣng của vùng dân tộc miền núi phía 

Bắc cùng một nền di sản văn hóa phi vật thể là văn học nghệ thuật dân gian truyền 
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thống phong  phú, và đặc sắc với nhiều loại hình: Tiếng nói; Ngữ văn dân gian, bao 

gồm hát ru, thơ, ca dao, tục ngữ; Nghệ thuật trình diễn dân gian, bao gồm âm nhạc, 

múa, hát; Các phong tục tập quán xã hội... Di sản văn hóa phi vật thể của các dân 

tộc nơi đây đƣợc lƣu truyền từ đời này qua đời khác bằng các hình thức nhƣ truyền 

tải bằng lời nói, ghi chép bằng chữ viết... Mỗi dân tộc có nét văn hóa đặc trƣng 

riêng nhƣ: một phong tục, tập quán, tiếng nói Làn điệu then, sli, lƣợn, hát ru, thơ, ca 

dao, tục ngữ, múa suông… của ngƣời Tày; Làn điệu hát ru, đối đáp nam nữ , múa 

chuông… của ngƣời Dao; Làn điệu hát đối đáp nam nữ, múa khèn, thổi kèn lá… 

của ngƣời Mông và nhiều trò chơi dân gian khác của các dân tộc nhƣ: Tung còn, 

đánh quay... Trong lao động sản xuất, đời sống sinh hoạt hàng ngày, từ lựa chọn địa 

điểm xây dựng các làng, bản cƣ trú, từ kiến trúc nhà cửa, đến trang phục, ẩm thực, 

các sinh hoạt cộng đồng… đều toát lên vẻ đặc trƣng riêng, nhƣng tựu chung lại đều 

mang tính nhân văn và thiết thực phục vụ đời sống lao động sản xuất, sinh hoạt 

hàng ngày ở từng gia đình, cộng đồng dân cƣ. Kho tàng nghệ thuật dân gian truyền 

thống, đƣợc lƣu truyền từ đời này qua đời khác bằng hình thức: chữ viết, truyền 

khẩu, hình tƣợng... nhƣ: Làn điệu then, sli lƣợn, hát ru, thơ, ca dao, tục ngữ, múa 

suông… của ngƣời Tày; Làn điệu hát ru, đối đáp nam nữ , múa chuông… của ngƣời 

Dao; Làn điệu hát đối đáp nam nữ, múa khèn, thổi kèn lá… của ngƣời Mông và 

nhiều trò chơi dân gian khác nhƣ tung còn, đánh quay, đánh yến. Trong lao động 

sản xuất, đời sống sinh hoạt hàng ngày, từ lựa chọn địa điểm xây dựng các làng,  

bản cƣ trú, từ kiến trúc nhà cửa, đến trang phục, ẩm thực, các sinh hoạt cộng 

đồng của các dân tộc thuộc khu di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định 

Hóa, Chợ Đồn… đều toát lên vẻ đặc trƣng riêng, nhƣng tựu chung lại đều mang 

tính nhân văn và thiết thực phục vụ đời sống lao động sản xuất, sinh hoạt hàng 

ngày ở từng gia đình, cộng đồng dân cƣ.  

Nền văn hóa truyền thống và nét sinh hoạt văn hóa của các dân tộc trên địa 

bàn khu di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn  là phong 

tục, tập quán truyền thống, đƣợc lƣu truyền từ đời này qua đời khác, rất đặc sắc, 

phong phú, phản ánh tính sáng tạo trong lao động sản xuất, sinh hoạt của mỗi cộng 

đồng dân cƣ, phản ánh tình yêu quê hƣơng, đất nƣớc, con ngƣời, tình đoàn kết gắn 

bó đùm bọc, giúp đỡ nhau vƣơn lên trong cuộc sống.  
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Các DTLSCM ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn có vai trò, ý nghĩa lịch 

sử văn hóa rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là địa chỉ đỏ để 

khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của dân tộc. Các  thế 

hệ ngƣời Việt Nam trong và ngoài nƣớc, đến với di tích lịch sử cách mạng ATK là 

đến với cội nguồn cách mạng và cũng là đến với nền văn hóa đậm chất miền núi 

phía bắc dân tộc của đồng bào nơi đây. Các di tích với đặc thù của lối kiến trúc 

dân tộc địa phƣơng nơi đây, đƣợc xây dựng bằng những vật liệu sẵn có của tự 

nhiên chính là biểu tƣợng cho lối sống văn hóa gắn với tự nhiên của đồng bào ta 

trong kháng chiến cũng nhƣ trong thời bình. Di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, 

Chợ Đồn là điểm nhấn đặc biệt quan trọng, là địa điểm mà mỗi ngƣời dân Việt 

Nam và bạn bè quốc tế yêu chuộng hoà bình mong muốn đƣợc đến tham quan, trải 

nghiệm và tìm hiểu về truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc ta. 

1.3.4. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn từ thực trạng các di tích 

1.3.4.1. Thuận lợi  

Các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn đã đƣợc nhà nƣớc quan tâm xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt là 

một thuận lợi lớn khẳng định giá trị của các di tích này. Tài nguyên văn hóa tại các 

di tích đƣợc bổ sung, mở rộng sẽ tạo lợi thế lớn cho công tác quảng bá, khai thác du 

lịch và phát huy giá trị các di tích gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng. 

Các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn nằm trải dài trên không gian rộng lớn thuộc nhiều huyện của ba 

tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn với tài nguyên văn hóa đa dạng gắn với 

cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây.  Các di tích đƣợc sống cùng cộng đồng 

sẽ tạo thuận lợi quan trọng cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích này 

từ vốn văn hóa của cộng đầng dân cƣ là cơ sở quan trọng để lôi kéo sự tham gia của 

cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích này. 

Các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn nằm ở những địa điểm thuộc khu vực trung du miền núi phía Bắc 

nƣớc ta, là địa phƣơng ít chịu ảnh hƣởng của quá trình đô thị hóa do vậy vẫn còn 
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giữ đƣợc cảnh quan gần nhƣ nguyên vẹn của sông suối, núi rừng, tạo nên một môi 

trƣờng bảo tồn các di tích này rất thuận lợi. 

Các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, 

Bắc Kạn tồn tại đến ngày nay về cơ bản vần còn giữ nguyên đƣợc những di tích, 

những địa danh ghi dấu lịch sử gắn với những cuộc khàng chiến của dân tộc đã tạo 

nên những điểm tham quan du lịch, giáo dục ý thức thế hệ tạo nên những điểm tham 

quan là những sợi chỉ đỏ thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài nƣớc. 

1.3.4.2. Khó khăn   

Các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn phân bố trên một không gian rộng lớn thuộc nhiều tỉnh khác 

nhau, các di tích nằm không tập trung mà trải dài trên nhiều xã, huyện thuộc các 

tỉnh lại nằm xen kẽ trong dân cƣ các thôn bản thuộc khu vực trung du miền núi phía 

Bắc nƣớc ta sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý bởi yêu cầu về nguồn lực cũng 

nhƣ sự phức tạp trong quá trình quản lý, bảo vệ các di tích cũng nhƣ hình thành các 

tuyến tham quan du lịch bởi sự cách trở về khoảng cách, địa hình sẽ gây khó khăn 

cho quá trình di chuyển phục vụ tham quan. Bên cạnh đó vị trí các di tích nằm cách 

xa thủ đô Hà Nội cũng nhƣ cách xa trung tâm các thành phố, đƣờng xá đi lại không 

thật sự thuận lợi cũng tạo nên khó khăn cho quá trình quảng bá giá trị các di tích 

cũng nhƣ thu hút tham quan du lịch. 

Trải qua thời gian tồn tại, đến nay nhiều di tích không còn nữa mà chỉ còn lại 

các địa danh ghi dấu sự kiện, trong điều kiện nguồn lực hiện tại sẽ rất khó khăn 

trong việc phục hồi các di tích này do những cứ liệu lịch sử không thật sự rõ ràng 

cũng nhƣ thời gian, kinh phí thực hiện công tác này. 

Các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn nằm ở những địa điểm thuộc khu vực trung du miền núi phía Bắc 

nƣớc ta, là địa phƣơng có tốc độ đô thị hóa chậm do vậy hạ tầng cơ sở, giao thông, 

bến bãi, cơ sở lƣu trú...để phục vụ tham quan du lịch chƣa đƣợc đầu tƣ một cách 

đồng bộ. Đây cũng là một trong những khó khăn, thách thức lớn trong hoạt động 

khai thác, phát huy giá trị các di tích này đòi hỏi phải có nguồn lực cũng nhƣ thời 

gian đầu tƣ để hoàn thiện cơ sở hạ tầng bến bãi một cách đồng bộ. 
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Vật liệu xây dựng nên các di tích này chủ yếu là vật liệu truyền thống và sẵn 

có tại những địa phƣơng này, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của khu vực trung 

du miền núi phía Bắc nƣớc ta việc bảo tồn các di tích đƣợc xây dựng bằng những 

vật liệu này rất khó khăn, đòi hỏi phải thƣờng xuyên đƣợc thực hiện với nguồn kinh 

phí lớn cũng nhƣ quy trình thực hiện chặt chẽ và khoa học. 

Tiểu kết 

Từ việc tổng hợp tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài mà luận án 

đồng thời với thao tác lựa chọn lý thuyết nghiên cứu cắt nghĩa và làm rõ các khái 

niệm công cụ có thể nhận ra hƣớng triển khai nghiên cứu về quản lý di tích lịch sử 

cách mạng ATK qua ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. Với mục đích 

nghiên cứu công tác quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK qua nghiên cứu tại 

ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, cần thiết phải lựa chọn những di 

tích cách mạng ATK tiêu biểu nhất thuộc ba tỉnh này (Tân Trào tỉnh Tuyên 

Quang, Định Hóa tỉnh Thái Nguyên, Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn). 

Các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn  đã đồng 

hành cùng lịch sử dân tộc trong những cuộc kháng chiến thần thánh chiến đấu và 

chiến thắng giặc ngoại xâm dành độc lập cho tổ quốc. Mặc dù chịu nhiều tác động 

của tự nhiên và con ngƣời trong hơn nửa thế kỷ qua ATK vẫn khẳng định đƣợc giá 

trị, ý nghĩa trƣờng tồn trong đời sống dân tộc. Với tổng diện tích tự nhiên trải dài 

trên địa bàn nhiều huyện của 3 tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cùng hệ 

thống di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh dày đặc và phong phú, các di tích lịch sử cách 

mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn có vai trò quan trọng trong sự phát triển 

kinh tế xã hội của các địa phƣơng cũng nhƣ trong giáo dục truyền thống yêu nƣớc, 

lòng tự hào dân tộc đối với mỗi thế hệ ngƣời Việt Nam nói chung. Việc tìm hiểu, 

nghiên cứu tổng quan về di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn sẽ cho chúng 

ta một cái nhìn tổng thể về các di tích ATK thuộc ba tỉnh nêu trên, bƣớc đầu nhận 

diện đối tƣợng nghiên cứu qua đó tạo cơ sở khoa học để tìm hiểu thực trạng công 

tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích này. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ  DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG ATK  

NHÌN TỪ PHƢƠNG DIỆN NHÀ NƢỚC VÀ CỘNG ĐỒNG  
  

2.1. Thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK từ các 

cơ quan nhà nƣớc 

2.1.1. Các hoạt động quản lý của Nhà nước 

2.1.1.1. Tạo hành lang pháp lý để quản lý di tích 

- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản 

văn hóa là cơ sở pháp lý quan trọng trong thực hiện công tác quản lý tại các di tích 

lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. Trên 

cơ sở Luật Di sản văn hóa và thực tiễn các di tích tại từng địa phƣơng đều ban hành 

những quy định cụ thể phù hợp với điều kiện đặc thù của từng điểm di tích nhằm 

phục vụ hoạt động quản lý di tích thuộc thẩm quyền quản lý của từng địa phƣơng. 

Đối với di tích ATK Tân Trào, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết 

định Số 28/2014/QĐ-UBND, ngày 20/12/2014 về việc ban hành Quy định trách nhiệm 

quản lý, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang [101]. Theo Quyết định này, việc quản lý nhà 

nƣớc đối với di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã đƣợc nhà nƣớc xếp hạng 

và chƣa đƣợc nhà nƣớc xếp hạng (sau đây gọi chung là di tích), di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia thuộc di tích và không thuộc di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của DSVH và các quy định khác của pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tại quy định này, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng quy định 

cụ thể trách nhiệm của các cấp, ngành có liên quan trong thực hiện công tác quản lý, 

bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nhƣ vậy, việc quản lý 

di tích của tỉnh Tuyên Quang nói chung đều thực hiện trên cơ sở tuân thủ Luật Di sản 

và các hƣớng dẫn hiện hành. UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã phân cấp trách nhiệm 

cụ thể trong việc quản lý di tích trên địa bàn tỉnh.  

Đối với di tích ATK Định Hóa, để phù hợp với đặc điểm, tình hình đặc thù tại 

khu di tích, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định Số 48/2014/QĐ-

UBND, ngày 11/11/2014 về việc Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá 

trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên [100], 
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Quyết định này ra đời đã thay thế Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND, ngày 

29/10/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ 

và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. Quy chế bao gồm 6 chƣơng, 31 điều, quy định cụ thể về phân cấp quản 

lý nhà nƣớc về di tích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; các quy định cụ thể về công tác 

bảo vệ và phát huy giá trị di tích; trách nhiệm của các cấp trong quản lý di tích trên 

địa bàn tỉnh cũng nhƣ công tác thanh tra, kiểm tra tại các điểm di tích. Quyết định 

cũng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và phân vùng quản lý di tích ATK Định Hóa, 

theo đó BQL Khu Di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định hóa, Thái Nguyên: Trực tiếp 

quản lý bảo vệ, chăm sóc trực tiếp, khai thác và phát huy giá trị DTQGĐB ATK Định 

Hóa, huyện Định Hóa gồm 16 điểm di tích theo phụ lục 01 của Quyết định này. 

Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của BQL Khu Di tích Lịch sử - Sinh thái 

ATK Định hóa, Thái Nguyên. Việc quản lý di tích của tỉnh Thái Nguyên nói chung 

đều thực hiện trên cơ sở tuân thủ Luật Di sản văn hóa và các hƣớng dẫn hiện hành. 

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã phân cấp trách nhiệm cụ thể trong việc quản lý di 

tích trên địa bàn tỉnh.  

Đối với di tích ATK Chợ Đồn, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định 

Số 1454/2013/QĐ-UBND, ngày 10/9/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích Lịch sử - Văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn [102]. Quy chế bao gồm 5 chƣơng, 36 điều, quy định cụ thể về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong phân cấp quản lý di tích trên địa bàn toàn tỉnh, trong 

đó quy chế đã quy định cụ thể thẩm quyền, chức năng, cơ cấu tổ chức của các Ban 

quản lý di tích do UBND cấp huyện hoặc cấp xã thành lập. Đây là cơ sở quan trọng 

trong việc thành lập các BQL các điểm di tích thuộc di tích ATK Chợ Đồn sau này. 

Bên cạnh đó Quy định cũng phân cấp trách nhiệm trong quản lý di tích và quy định 

cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cấp quản lý nhà nƣớc trong hoạt động quản lý 

nhà nƣớc về di tích trên địa bàn toàn tỉnh. Việc quản lý các điểm di tích thuộc ATK 

Chợ Đồn đƣợc thực hiện về cơ bản trên cơ sở các quy định tại quyết định này. Việc 

quản lý di tích của tỉnh Bắc Kạn nói chung đều thực hiện trên cơ sở tuân thủ Luật 

Di sản và các hƣớng dẫn hiện hành. UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đã phân cấp trách 

nhiệm cụ thể trong việc quản lý di tích trên địa bàn tỉnh. Đối với di tích ATK Chợ 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2008/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=29/10/2008&eday=29/10/2008
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Đồn, UBND tỉnh Bắc Kạn hiện chƣa quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền 

tại quy định này.  

Qua nghiên cứu và phân tích ở trên, chúng ta có thể thấy Luật Di sản văn hóa 

và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và các hƣớng dẫn hiện 

hành của Nhà nƣớc là những quy phạm pháp luật quan trọng trong thực hiện công 

tác quản lý tại các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn. 

Trên cơ sở quy định tại các quy phạm pháp luật nêu trên, mỗi địa phƣơng đều ban 

hành những quy định riêng, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của di tích. 

Tuy nhiên, một thực tế thấy rõ trong việc xây dựng cũng nhƣ áp dụng các văn bản 

quy phạm pháp luật trong quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK là việc xây 

dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ riêng cho công tác quản lý 

các di tích này đƣợc thực hiện một cách không đồng bộ. Tại các di tích cách mạng 

ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn vẫn chƣa có một quy chế quản lý riêng biệt 

cho từng khu di tích, điều này là một trong những hạn chế, bất cập trong công tác 

quản lý tại các di tích này, đặc biệt là sau khi các di tích lịch sử cách mạng ATK 

Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đƣợc công nhận DTQGĐB với sự mở rộng về khu 

vực bảo vệ cũng nhƣ sự gia tăng các điểm di tích thuộc các khu di tích này. Một 

thực tế cho thấy những hạn chế từ việc chƣa xây dựng và ban hành đƣợc một quy 

chế quản lý riêng biệt đó là việc quản lý các di tích này tại các địa phƣơng vẫn phải 

áp dụng theo quy chế quản lý di tích chung của toàn tỉnh, trong khi các di tích cách 

mạng ATK có nhiều điểm đặc thù khác biệt cần phải có một cơ chế quản lý riêng 

biệt phù hợp với những điểm đặc thù đó.  

- Nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng về pháp luật, trong đó có những văn 

bản pháp quy về di tích  

Nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng về pháp luật, trong đó quan tâm đến 

viêc nâng cao hiểu biết của cộng đồng đối với những văn bản pháp quy về di tích là 

việc làm có ý nghĩa hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của địa 

phƣơng và cộng đồng dân cƣ đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích 

lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn. Trong thời gian qua, các 

cấp quản lý các di tích đã thƣờng xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao sự 

hiểu biết của cộng đồng về pháp luật của cộng đồng đối với những văn bản pháp 

quy liên quan đến lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 
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Việc nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng về pháp luật di tích, đặc biệt trong 

nâng cao hiểu biết đối với những văn bản pháp quy liên quan đến công tác quản lý 

các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đƣợc thực hiện từ 

việc tuyên truyền, nâng cao hiểu biết đối với các văn bản quy phạm pháp luật về việc 

bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK đến Luật Di sản văn hóa, 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa cũng nhƣ các quy định của 

pháp luật hiện hành. Việc này đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, liên tục, qua đó góp phần 

nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát 

huy giá trị di tích. Bên cạnh đó, hằng năm các đơn vị quản lý di tích thƣờng xuyên phối 

hợp với chính quyền địa phƣơng, các trƣờng học thuộc địa bàn các di tích thực hiện 

tuyên truyền, tổ chức các cuộc vận động tuyên truyền, quán triệt pháp luật về bảo vệ di 

tích lịch sử văn hóa, giới thiệu về lịch sử, giá trị của các di tích lịch sử cách mạng ATK 

trong lịch sử và đời sống xã hội đƣơng đại. Từ đó giáo dục và hình thành ý thức trách 

nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị di tích đồng thời khơi dậy 

tình yêu, sự trân trọng của cộng đồng đối với các giá trị văn hóa của dân tộc. 

Phỏng vấn ý kiến của ông Hoàng Anh Chƣ - Ngƣời dân Huyện Chợ Đồn cho 

biết: “Các cấp quản lý nhà nước đã rất quan tâm đến việc tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức của cộng đồng về pháp luật di tích, là người địa phương được kế thừa 

những di tích quý báu của cha ông, chúng tôi luôn có ý thức giữ gìn các di tích này 

và đồng hành cùng các cấp trong việc bảo vệ và tuyên truyền giá trị di tích”. 

Việc nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng về pháp luật, trong đó có những 

văn bản pháp quy về di tích trên các phƣơng tiện truyền thông, các cơ quan thông 

tấn báo chí và trên mạng Internet cũng đƣợc các cấp quản lý các di tích triển khai 

thƣờng xuyên. Đối với di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào và ATK Định Hóa 

ngoài đội ngũ thuyết minh hằng ngày tuyên truyền các giá trị khu di sản đến du 

khách và cộng đồng, việc tuyên truyền trên Website của đơn vị cũng đƣợc triển khai 

thƣờng xuyên, qua đó góp phần tuyên truyền sâu rộng các giá trị lịch sử, văn hóa 

của di tích đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khu vực di tích. Đối với ATK 

Chợ Đồn, do chƣa thành lập BQL di tích nên công tác tuyên truyền, giới thiệu di 

tích chủ yếu do cộng đồng và các BQL tại các điểm di tích đảm nhận, việc tuyên 

truyền ở đây không đƣợc thực hiện thƣờng xuyên. 
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2.1.1.2. Thành lập các cơ quan quản lý di tích 

Các cơ quan quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động quản lý các di tích 

bởi đây chính là các đơn vị trực tiếp quản lý các di tích này. Xác định tầm quan trọng đó, 

trong thời gian qua chính quyền các cấp thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc 

Kạn đã từng bƣớc thành lập các đơn vị quản lý trực tiếp các di tíchlịch sử cách mạng 

ATK trên địa bàn quản lý của mình. Ban quản lý các khu, điểm di tích lịch sử cách 

mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn có vị trí, chức năng, nhiệm vụ nhất định 

trong quản lý các di tích ATK. Điểm chung trong chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

quản lý các khu, điểm di tích tại các di tích nêu trên đều thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích ATK phục vụ đời sống xã hội đƣơng 

đại và giáo dục ý thức, lòng yêu nƣớc, tự hào dân tộc đối với thế hệ hiện tại và 

tƣơng lai. Tại các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn việc thành lập các 

Ban quản lý tại các khu, điểm di tích không có sự đồng nhất.  

- Quản lý trực tiếp di tích ATK Tân Trào là Ban Quản lý Khu du lịch Lịch sử 

Văn hóa và Sinh thái Tân Trào, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Tuyên Quang, BQL có chức năng, nhiệm vụ: thực hiện các hoạt 

động bảo tồn, bảo tàng, phát huy giá trị khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân 

Trào, chịu sự quản lý toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu 

sự chỉ đạo, hƣớng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản trực thuộc Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, sử 

dụng tài chính, tài sản, thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ, 

chính sách đối với viên chức, ngƣời lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật hiện hành, phân cấp của UBND và phân cấp của Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch [101]. 

- Quản lý trực tiếp di tích ATK Định Hóa là Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử - 

Sinh thái ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. BQL có chức năng, nhiệm vụ: Nghiên 

cứu sƣu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật lịch sử văn hóa về di tích Quốc gia đặc biệt 

ATK Định Hóa gắn với ATK Việt Bắc, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đại 

đoàn kết dân tộc, học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền, 

quảng bá về khu di tích, tổ chức dâng hƣơng tƣởng niệm Bác Hồ và lễ hội theo kế 

hoạch của UBND tỉnh; bảo tồn sinh thái – cảnh quan và vệ sinh môi trƣờng, chăm 

sóc cây cảnh, vƣờn cây lƣu niệm trong khu di tích. Quản lý, sử dụng đất đai theo 
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quy hoạch đƣợc duyệt; chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chƣơng trình, quy 

hoạch, dự án đầu tƣ xây dựng, phục hồi, tu bổ di tích và sinh thái cảnh quan sau khi 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt…[100]. 

BQL Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đƣợc 

thành lập từ 2010 đến tháng 10/2018 là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên, 

đến 01/10/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã Quyết định tổ chức lại Ban quản lý 

Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên trực thuộc Sở Văn 

hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó, BQL này là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm 

bảo một phần chi thƣờng xuyên, có tƣ cách pháp nhân, có con dấu tài khoản riêng 

theo quy định của pháp luật. Ban chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, biên 

chế và hoạt động của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch theo phân cấp của UBND 

tỉnh và theo quy định của Pháp Luật. Nhiệm vụ quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy 

giá trị di sản văn hóa khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên. 

Việc phân cấp tổ chức bộ máy BQL Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa 

từ trực thuộc UBND cấp tỉnh xuống trực thuộc UBND cấp huyện là một trong 

những chủ trƣơng nhằm tinh gọn và thu nhỏ bộ máy quản lý hành chính các cấp 

nhằm tinh giản biên chế và giảm gánh nặng ngân sách cho quốc gia. Tuy nhiên xét 

về mặt quản lý di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, trong điều kiện phạm vi 

bảo vệ của khu di tích đƣợc mở rộng sau khi đƣợc công nhận là di tích quốc gia đặc 

biệt và có liên quan đến quản lý hành chính của chính quyền và cộng đồng thì bộ 

máy quản lý di tích với chức năng và thẩm quyền phải đủ lớn mới có thể tạo đƣợc 

thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác quản lý di sản. Với tổ chức và phân cấp 

quản lý lại là một đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL Thái Nguyên, việc quản lý toàn 

bộ khu di tích của BQL Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa sẽ gặp nhiều 

khó khăn và bất lợi. Trong quan hệ giải quyết các công việc với các cấp ở Trung 

ƣơng nhƣ Bộ VHTTDL, các Cục, Vụ, Viện liên quan hoặc đề xuất nhiệm vụ với 

UBND tỉnh Thái Nguyên…. BQL phải thực hiện thông qua sự đồng ý của Sở 

VHTTDL Thái Nguyên cũng nhƣ phải phối hợp qua các cấp trung gian từ các 

phòng ban hoặc đơn vị trực thuộc Sở mới có thể thực hiện đƣợc nhiệm vụ hoặc đề 

xuất của mình. Việc này sẽ không tạo đƣợc sự chủ động trong thực hiện các nhiệm 

vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ mang tính chất cấp bách. Bên cạnh đó, là đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL với chức năng thuần túy là tham mƣu và thực hiện 

các công tác chuyên môn, những vụ việc phát sinh từ thực tiễn quản lý khu di sản 
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có liên quan đến quản lý hành chính trong công tác bảo vệ, bảo tồn, phát huy giá trị 

di tích ATK.… BQL phải phụ thuộc rất lớn từ sự phối hợp và tham gia của chính 

quyền địa phƣơng, qua sự phối hợp của các phòng ban chuyên môn thuộc Sở 

VHTTDL, các phòng ban chức năng thuộc UBND huyện Định Hóa cũng nhƣ 

UBND các xã thuộc địa bàn hành chính khu di tích. Những khó khăn nêu trên là 

một trong những nguyên nhân dẫn tới những bất cập trong công tác quản lý di tích 

ATK Định Hóa, dẫn tới những chậm trễ trong giải quyết các vấn đề đòi hỏi tính cấp 

bách cũng nhƣ trong thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu tại khu di sản thời gian qua 

trong các mặt hoạt động của công tác quản lý di tích cách mạng ATK Định Hóa. Do 

vậy, để giải quyết đƣợc những khó khăn nêu trên, việc nâng cấp, cải tổ bộ máy quản 

lý di tích để đơn vị quản lý di tích trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên nhƣ trƣớc 

đây là việc làm cần phải đƣợc xem xét lại một cách thấu đáo. 

- Đối với di tích ATK Chợ Đồn hiện chƣa thành lập BQL di tích với tƣ cách 

một đơn vị quản lý độc lập, quản lý di tích ATK Chợ Đồn hiện do chính quyền địa 

phƣơng thực hiện thông qua phòng văn hóa huyện Chợ Đồn và UBND các xã có di 

tích thông qua các BQL các điểm di tích thuộc các xã có di tích. Đến nay, UBND 

huyện Chợ Đồn đã thành lập đƣợc 6 ban quản lý di tích tại các xã: Bản Thi, Lƣơng 

Bằng, Nghĩa Tá, Bình Trung, Phƣơng Viên và Bằng Lãng. Tại các BQL, UBND các 

xã đã thực hiện việc chọn cử và chi trả kinh phí cho ngƣời trông coi di tích. Công 

tác bảo quản, trùng tu tôn tạo di tích luôn đƣợc quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Đến 

nay, đã có 3 điểm di tích cấp quốc gia và 1 điểm di tích cấp tỉnh đƣợc đầu tƣ tôn tạo 

với nhiều hạng mục gồm các điểm di tích: Nà Pậu (xã Lƣơng Bằng), Khuổi Linh 

(xã Nghĩa Tá), Bản Ca (xã Bình Trung) và di tích Phja Tắc (Bản Nhƣợng, xã Bản 

Thi). Một số di tích đã đƣợc xây dựng tƣờng bao bảo vệ đó là các di tích: Khau Mạ, 

Khuổi Linh, Nà Quân, Bản Ca và Phja Tắc; các di tích đều đã đƣợc cắm bia và 

khoanh vùng bảo vệ [102]. 

Tổ chức bộ máy quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK đƣợc thiết lập và 

phân cấp quản lý từ Trung ƣơng tới địa phƣơng. Theo đó mỗi cấp quản lý di tích 

đều có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cụ thể và có phạm vi quản lý nhất định 

nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

Cũng nhƣ các di tích khác trong toàn quốc, di tích lịch sử cách mạng ATK cũng 

chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn ở Trung ƣơng mà cụ 

thể là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các cấp cũng nhƣ Ban Quản lý các di 
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tích. Theo đó, với chức năng, nhiệm vụ cụ thể mỗi cấp quản lý đều có vai trò riêng 

biệt trong quản lý các di tích nhƣ sau:  

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý các di tích lịch sử cách 

mạng ATK trên cơ sở Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện hành của Nhà 

nƣớc thông qua Cục Di sản văn hóa. Theo đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đóng vai trò quan trọng trong việc: xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị Thủ tƣớng 

Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ATK, điều chỉnh khu vực bảo vệ đối 

với di tích quốc gia đặc biệt ATK theo quy định của pháp luật; thẩm định hồ sơ 

thiết kế kỹ thuật của các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích 

quốc gia đặc biệt; phê duyệt hoặc thỏa thuận các dự án bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản văn hóa phi vật thể…. Sau khi các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba 

tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đƣợc Chính phủ công nhận di tích quốc 

gia đặc biệt, UBND các tỉnh có di tích đã có nhiều dự án đầu tƣ trong công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích. Trong đó các tỉnh tập trung vào việc lập và thực 

hiện quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo các di tích gắn với phát triển du lịch;  các 

dự án bảo tồn các điểm di tích thuộc các di tích ATK; Tu bổ, tôn tạo và đặt bia tại 

các điểm di tích; tu bổ, chống xuống cấp các điểm di tích… các nhiệm vụ nêu trên 

đều đƣợc sự quan tâm, hƣớng dẫn của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. Với tƣ cách là cơ quan quản lý về mặt chuyên môn, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và tham vấn 

các ý kiến thỏa thuận trong quá trình thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị 

các di tích lịch sử cách mạng ATK.   

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Để thực hiện công tác quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba 

tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh có di tích và 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đóng vai trò là đơn vị chủ quản, trực tiếp 

thực hiện các nhiệm vụ quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK theo quy định 

của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hƣớng dẫn hiện hành. Theo đó, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch các tỉnh là đơn vị tham mƣu thực hiện công tác quản lý nhà 

nƣớc các di tích ATK cho UBND các tỉnh có di tích. 

Sau khi các di tích lịch sử cách mạng ATK đƣợc Chính phủ công nhận di 

tích quốc gia đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tuyên Quang, Thái 
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Nguyên, Bắc Kạn đã quan tâm đầu tƣ cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích. 

Thời gian qua, hàng loạt dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích ATK đã 

đƣợc UBND các tỉnh có di tích và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh quan 

tâm đầu tƣ, qua đó bƣớc đầu đã giữ gìn đƣợc giá trị của di tích góp phần phục vụ 

đời sống kinh tế, xã hội của địa phƣơng và khu vực. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Theo loại hình di tích và chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, UBND cấp 

huyện có di tích về cơ bản có nhiệm vụ: trực tiếp quản lý các di tích thuộc các di 

tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn; tổ chức thực hiện 

các văn bản của cấp trên về công tác quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia trên địa bàn di tích; trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt việc 

bảo quản, tu bổ, sửa chữa đối với các di tích đã đƣợc xếp hạng cấp tỉnh từ nguồn 

ngân sách của địa phƣơng quản lý và nguồn vốn xã hội hóa; thành lập BQL di 

tích cấp huyện để tham mƣu giúp Chủ tịch UBND cấp huyện quản lý các di tích 

do UBND tỉnh ủy quyền… 

- Ủy ban nhân dân cấp xã 

Theo loại hình di tích và chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, UBND cấp xã có 

di tích về cơ bản có nhiệm vụ: trực tiếp quản lý các di tích chƣa đƣợc xếp hạng do 

UBND huyện giao quản lý. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, bảo vệ các 

di tích đã đƣợc xếp hạng, các di tích đã đƣợc tôn tạo tu bổ ở địa phƣơng; tổ chức 

thực hiện các văn bản của cấp trên trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích, di vật, 

cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn; thành lập BQL di tích xã thực hiện chức năng 

quản lý các di tích do UBND cấp huyện ủy quyền… 

Có thể thấy việc quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định 

Hóa, Chợ Đồn có sự phân cấp quản lý một cách chặt chẽ và thống nhất nhƣng 

không đồng nhất. Ở Trung ƣơng là sự quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

ở địa phƣơng là sự phân cấp quản lý hành chính từ UBND cấp tỉnh đến UBND các 

huyện, xã thuộc địa bàn các di tích, phân cấp về mặt chuyên môn đến Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và đơn vị chuyên môn quản lý trực tiếp di tích là BQL các khu, 

điểm di tích là đơn vị đóng vai trò chủ đạo trong công tác quản lý di tích. Đây là cơ 

quan chuyên môn đƣợc UBND các tỉnh cũng nhƣ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn phân công trách nhiệm trực tiếp thực 
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hiện và tham mƣu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn 

và phát huy giá trị các di tích ATK. 

Về mặt phân cấp quản lý, các BQL di tích là đơn vị sự nghiệp có thu trực 

thuộc Sở VHTTDL các tỉnh hoặc do địa phƣơng quản lý. Sự phân cấp không đồng 

nhất này là thực tế chung trong tổ chức bộ máy quản lý di tích toàn quốc và cũng có 

sự khác biệt bởi một số di tích khác có đơn vị quản lý trực thuộc UBND cấp huyện 

nhƣ đối với di tích phố cổ Hội An, khu di tích Thánh địa Mỹ Sơn…  

Nhƣ vậy, về tổ chức bộ máy quản lý các khu DTQGĐB ở nƣớc ta về cơ bản 

chƣa có sự thống nhất. Việc phân cấp quản lý và tên gọi các đơn vị quản lý không 

đồng nhất, có nơi gọi là trung tâm quản lý, trung tâm bảo tồn, có nơi gọi là ban quản 

lý, có đơn vị trực thuộc UBND cấp tỉnh, có đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện, có 

đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL…. Việc thiếu sự đồng nhất nhƣ nêu trên sẽ gây khó 

khăn cho việc ban hành những cơ chế, chính sách quản lý chung đồng thời cũng là 

một trong những nguyên nhân gây nên những hạn chế của công tác quản lý các 

DTQGĐB trên toàn quốc trong bối cảnh hiện nay.  

2.1.1.3. Đầu tư kinh phí cho các hoạt động quản lý, tu bổ và tôn tạo khu di tích 

Trong thời gian qua, đƣợc sự quan tâm của Đảng, Nhà nƣớc ta trong công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị DSVH của dân tộc, các di tích lịch sử cách mạng ATK 

đã bƣớc đầu đƣợc quan tâm, đầu tƣ tu bổ và tôn tạo. Với vai trò quan trọng là cái 

nôi của cách mạng, các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ 

Đồn đã đƣợc các cấp quản lý di tích thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc 

Kạn chú trọng quan tâm đầu tƣ nhằm tu bổ và tôn tạo các di tích này. 

Tại di tích ATK Tân Trào, các hoạt động nghiệp vụ nhằm bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích đã bƣớc đầu đƣợc triển khai một cách đồng bộ. Theo đó BQL Khu Du 

lịch Lịch sử và Sinh thái Tân Trào đã cử cán bộ tham gia tổ công tác đặc biệt của tỉnh 

đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sƣu tầm chứng cứ lịch sử ở trong tỉnh, thành phố Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh về cụm di tích ATK Kim Quan, di tích Chủ tịch Tôn Đức 

Thắng. Việc khảo sát xác định hiện trạng các di tích: lán Nà Nƣa, lán Hang Bòng, đình 

Tân Trào… đƣợc triển khai thực hiện qua đó đã cung cấp những hồ sơ quan trọng phục 

vụ công tác bảo tồn, tu bổ các điểm di tích. Qua khảo sát và thu thập số liệu, chỉ tính 

riêng trong giai đoạn 2012 – 2014 UBND tỉnh Tuyên Quang đã đầu tƣ kinh phí trên 22 

tỷ đồng phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích. 
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Bảng 2.1: Thống kê các dự án đầu tƣ cho bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

ATK Tân Trào 2012 – 2015  

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án 
Mức ĐT. 

Triệu 

 

1 

Tu bổ, chống xuống cấp di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia: Đình 

Tân Trào, đình Hồng Thái, đình Thanh La, huyện Sơn Dƣơng, tỉnh 

Tuyên Quang 

4.900 

2 Bọc Composite phần không còn sống của cây đa Tân Trào 5.200 

3 Đầu tƣ xây dựng khu di tích Tân Trào 148 

4 Đầu tƣ xây dựng khu di tích Thôn Lập Binh, xã Bình Yên 546 

5 Đầu tƣ xây dựng khu di tích Kim Bình   1.310 

6 Đầu tƣ xây dựng khu di tích Khấu Lấu – Vực Hồ 447 

7 Đầu tƣ xây dựng khu di tích Kim Quan 4.170 

8 

Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc 

biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 

2025 

4.871 

  [Nguồn: Tổng hợp của NCS từ số liệu của Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang] 

Song song với việc tu bổ, tôn tạo các di tích, công tác lập hồ sơ khoa học di tích 

đƣợc triển khai, chỉ tính riêng từ 2008 đến nay đã lập 126 hồ sơ khoa học di tích, 6 di 

tích đã đƣợc cấp bằng di tích cấp quốc gia, 30 di tích đƣợc cấp bằng di tích cấp tỉnh, 39 

hồ sơ di tích đã trình các cấp có thẩm quyền xét cấp bằng di tích lịch sử. Việc sƣu tầm, 

xuất bản sách và trƣng bày tài liệu về nơi ở, làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, 

Nhà nƣớc đƣợc quan tâm thực hiện, qua đó tại khu di tích đã có đƣợc nhiều tài liệu 

quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền và quảng bá di tích: Tập I tóm tắt tiểu sử các 

đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, quân đội tại Tuyên Quang trong kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lƣợc; tập 2 danh sách, tiểu sử tóm tắt các đại biểu dự Hội 

nghị cán bộ toàn quốc của Đảng ngày 13-15/8 và Quốc dân Đại hội ngày 16-17/8/1945 

tại Tân Trào; tập ảnh tƣ liệu về khu di tích lịch sử Tân Trào.... Bên cạnh việc sƣu tầm 

và trƣng bày tại di tích, việc triển khai sƣu tầm đến các trung tâm lƣu trữ, bảo tàng, các 

địa phƣơng, cơ quan có liên quan, để khai thác, sƣu tầm tài liệu, hiện vật về khu di tích 

Tân Trào, gặp nhân chứng lịch sử khai thác tƣ liệu cũng đƣợc các cấp quản lý di tích 

chú trọng. Công tác bảo vệ, gìn giữ, chăm sóc di tích đƣợc các cấp quản lý quan tâm 

triển khai thực hiện. Trong thời gian qua BQL Khu Du lịch Lịch sử, Văn hóa và Sinh 

thái Tân Trào đã phối hợp chặt chẽ với các xã trong khu di tích thực hiện nhiều hoạt 

động gìn giữ, chăm sóc khu di tích, chống mọi hành vi xâm hại của ngƣời và súc vật 
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đối với các di tích, giữ cảnh quan môi trƣờng luôn sạch đẹp, nhờ vậy trong những năm 

qua, các di tích quan trọng đƣợc bảo vệ an toàn tuyệt đối, không bị lấn chiếm xâm hại. 

Qua phỏng vấn ý kiến của bà Hoàng Nhƣ Loan - Giám đốc Ban quản lý Khu Du lịch 

Lịch sử, Văn hóa và Sinh thái Tân Trào: “Trong những năm qua tại di tích ATK Tân 

Trào, các cấp quản lý đã thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt 

ở công tác chăm sóc cảnh quan, môi trường tại di tích, đây là một trong những hoạt 

động nổi bật của các cấp quản lý di tích”. Việc chăm sóc cảnh quan, bảo vệ môi 

trƣờng di tích đƣợc quan tâm thƣờng xuyên, đặc biệt là ở các di tích trọng điểm: Cây 

đa Tân Trào, đình Tân Trào, lán Hang Thia, đình Hồng Thái, đình Thanh La, di tích 

Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trồng hàng ngàn cây bản địa, cây ăn quả, cây cảnh... theo đó 

hơn 3000m hàng rào xanh, gần 20.000m
2
 cỏ mật ở các di tích quan trọng, quảng 

trƣờng.… Nhìn nhận một cách khách quan chúng ta có thể thấy tại khu di tích ATK 

Tân Trào, đơn vị quản lý trực tiếp khu di tích này chú trọng triển khai thực hiện, công 

tác bảo vệ di tích, bảo vệ cảnh quan môi trƣờng, các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ 

trong sƣu tầm tài liệu, tƣ liệu, hiện vật đã đƣợc quan tâm triển khai thực hiện. Đơn vị 

quản lý di tích này là Ban quản lý Khu Du lịch Lịch sử và Sinh thái Tân Trào đã thực 

hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích này.    

Tại Di tích ATK Định Hóa, nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn, bảo tàng tại 

các điểm di tích, trong những năm vừa qua các cấp quản lý khu di tích thuộc UBND 

tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm tập trung nguồn lực thực hiện công tác xếp hạng, 

phục hồi, bảo tồn, tôn tạo các di tích gắn với sinh thái, phát triển du lịch. Việc lập 

các dự án bảo tồn mang tính chiến lƣợc đƣợc BQL và UBND tỉnh Thái Nguyên đặc 

biệt quan tâm, theo đó ngày 25/1/1995 Thủ tƣớng Chính phủ đã có Quyết định số 

70/QĐTT phê duyệt Dự án Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng và phát triển 

kinh tế - xã hội vùng ATK Định Hóa, tỉnh Bắc Thái (1995-2000) [90] với tổng kinh 

phí 5 năm 131 tỷ đồng, trong đó có 10 tỷ đồng dành cho phục hồi, tôn tạo di tích. 

Các dự án bảo tồn di tích ATK Định Hóa đƣợc gắn với phát triển kinh tế xã hội của 

địa phƣơng, theo đó, di tích Tỉn Keo, nơi ghi dấu Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội 

nghị Bộ Chính trị quyết định chiến cuộc đông - xuân (1953-1954) và quyết định mở 

Chiến dịch Điện Biên Phủ (6-12-1953) đƣợc tôn tạo cùng với việc xây dựng nhà 

trƣng bày ATK Định Hóa, bên cạnh đó hệ thống điện, đƣờng, trƣờng, trạm, y tế 

đƣợc nâng cấp, xây dựng hầu hết 24 xã, thị trấn, cơ sở hạ tầng du lịch đƣợc nâng 
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cấp, thu hút khách, phát triển du lịch. Năm 2005, Nhà Tƣởng niệm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh do Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội xây dựng tặng Đảng bộ, 

chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên đƣợc hoàn thành và đi vào hoạt động tạo 

bƣớc phát triển mới cho công tác bảo tồn, bảo tàng tại di tích này.  

Thực hiện Quyết định số 984/QĐ-TTg ngày 02/10/1999 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể, phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị 

Di tích Chiến khu Việt Bắc, thuộc 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, 

Tuyên Quang, Hà Giang [89], việc phục hồi, tôn tạo Di tích ATK Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên đƣợc quan tâm thực hiện. Theo đó, năm 2006, khánh thành Trung tâm Thƣơng 

mại - Du lịch Đèo De, xã Phú Đình; di tích đƣợc Chính phủ đầu tƣ phục hồi, bảo tồn, 

tôn tạo phát huy giá trị Quần thể Di tích ATK Định Hóa từ nguồn ngân sách (khoảng 

24 tỷ đồng từ ngân sách và vốn chƣơng trình mục tiêu văn hóa (1995-2015) phục hồi, 

bảo tồn, tôn tạo những di tích và địa điểm lƣu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm thu 

hút khách du lịch để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Việc huy động kinh phí xã 

hội hóa từ các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ƣơng từng ở ATK Định Hóa trong 

kháng chiến chống thực dân Pháp đƣợc chú trọng triển khai, trên cơ sở đó, nhiều di tích 

đƣợc phục hồi, tôn tạo nhƣ: Cụm Di tích Tổng bộ Việt Minh, Ban Nông vận Trung 

ƣơng, Hội Nông dân, nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ hòa bình 

thế giới ở Việt Nam (1950) ở Ròong Khoa, xã Điềm Mặc; di tích nơi thành lập Ban 

Kiểm tra Trung ƣơng (tiền thân Ủy ban Kiểm tra Trung ƣơng) (1948) tại Phụng Hiển, 

xã Điềm Mặc; di tích đồi Pụ Đồn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phong hàm Đại 

tƣớng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (1948) tại xã Phú Đình; di tích nơi thành lập 

Tổng cục Cung cấp ở xã Thanh Định (1950), di tích Bộ Tổng Tham mƣu và nơi làm 

việc của Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp ở xã Bảo Linh (1948-1954)…. Với mục tiêu bảo 

tồn, tôn tạo nhằm mang lại không gian xanh cho toàn bộ khu di tích UBND tỉnh Thái 

Nguyên cùng các cấp quản lý di tích ATK Định Hóa mà cụ thể là BQL Khu Di tích 

Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên, BQL rừng ATK Định Hóa đã vận 

động nhân dân bảo vệ di tích và các địa điểm lƣu niệm trên cơ sở tôn trọng mặt bằng 

cảnh quan hiện có, việc xây dựng các công trình kiên cố hiện đại hoặc san ủi mặt bằng 

đƣợc hạn chế đến mức tối đa. Việc bảo vệ cảnh quan và rừng tự nhiên đƣợc BQL ký 

hợp đồng bảo vệ đồi rừng di tích với chính quyền địa phƣơng các xã Phú Đình, Điềm 

Mặc, Định Biên, Bảo Linh và đƣợc tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các địa 

phƣơng. Trên cơ sở đó không gian văn hóa môi trƣờng, sinh thái của di tích ATK Định 
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Hóa đƣợc bảo tồn và gìn giữ theo nguyên trạng. Để duy trì và phát huy giá trị cảnh 

quan, hằng năm BQL còn phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Định Hóa, Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng Thái Nguyên, BQL rừng tiến hành trồng bổ sung cây xanh, tạo 

cảnh quan cho khu di tích, đặc biệt là tại một số điểm di tích quan trọng. Các dự án 

trồng rừng cũng đƣợc triển khai tại khu di tích. Theo đó các dự án: PAM 3352; dự án 

rừng 327; chính sách hỗ trợ trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc; dự án 661 trồng 

mới 5 triệu ha rừng (từ năm 1998) một số loại cây keo, mỡ, hỗn giao, lát, lim, trám góp 

phần phủ xanh quần thể khu di tích… đƣợc BQL Khu Di tích Lịch sử - Sinh thái ATK 

Định Hóa, Thái Nguyên và UBND huyện, các xã, thị trấn vận động nhân dân cùng 

triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó các loại cây keo, cây lát hoa đƣờng kính 20 - 30cm 

đƣợc trồng tại di tích Nhà tù Chợ Chu, bảo vệ cây gội cổ thụ, chứng tích ghi dấu nơi 

thành lập Ban Kiểm tra Trung ƣơng tại đồi Pụ Miếu, xã Điềm Mặc (1948), phủ xanh 

đồi lát xen cây chè, cọ… qua đó quần thể DTQGĐB ATK Định Hóa đƣợc chăm sóc, 

bảo vệ bảo tồn rất tốt trong thời gian qua.  

Tại di tích ATK Chợ Đồn, để thực hiện tốt công tác bảo tồn bảo tàng tại các 

điểm di tích ATK Chợ Đồn, trong thời gian qua UBND huyện Chợ Đồn chú trọng 

vào công tác xếp hạng di tích đồng thời thành lập các ban quản lý di tích tại các điểm 

di tích do UBND xã quản lý. Theo đó đến nay huyện Chợ Đồn đã đƣợc công nhận 

xếp hạng 06 điểm di tích cấp quốc gia, 08 điểm di tích cấp tỉnh và 46 điểm di tích 

nằm trong danh mục kiểm kê. Các BQL di tích cũng đƣợc thành lập tại các điểm di 

tích thuộc UBND cấp xã quản lý, huyện Chợ Đồn đã thành lập đƣợc 06 BQL di tích 

trực thuộc UBND cấp xã tại Bản Thi, Lƣơng Bằng, Nghĩa Tá, Bình Trung, Phƣơng 

Viên và Bằng Lãng. Công tác tu bổ tôn tạo, phục hồi di tích đƣợc tiến hành hàng 

năm, song do nguồn kinh phí hạn chế nên quy mô đầu tƣ không đồng đều nhƣ: Điểm 

di tích Nà Pậu (nơi ở và làm việc của Bác Hồ 1950 - 1951), đã đƣợc đầu tƣ đƣờng 

vào di tích, nhà trƣng bày hiện vật, phục hồi lán Bác Hồ, lán Cảnh vệ, hầm trú ẩn của 

Bác. Điểm di tích Khuổi Linh (nơi đồng chí Trƣờng Chinh và Văn phòng Trung ƣơng 

Đảng ở và làm việc năm 1950 - 1951), đã đầu tƣ đƣờng vào di tích, phục hồi nhà làm 

việc của văn phòng, nhà ăn cơ quan, hầm trú ẩn của đồng chí Trƣờng Chinh, tƣờng 

rào bảo vệ. Di tích Bản Ca (nơi ở và làm việc của Bác Hồ năm 1947), đã đầu tƣ xây 

dựng bia ghi dấu sự kiện, tƣờng rào bảo vệ. Di tích Đồi Khau Mạ (nơi ở và làm việc 

của đồng chí Phạm Văn Đồng và Văn phòng Chính phủ năm 1950 - 1951), đã đƣợc 

đầu tƣ xây nhà bia, tƣờng rào. Di tích Nà Quân (nơi đặt Hội trƣờng Trung ƣơng Đảng 

từ năm 1948 – 1952), đã đầu tƣ xây dựng hệ thống tƣờng rào, bia ghi dấu sự kiện. Di 
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tích Đồi Pù Cọ (nơi gặp nhau của 2 đoàn quân Nam và Bắc tiến, tháng 10 năm 1943), 

đã xây dựng bậc lên đỉnh đồi, dựng bia di tích. Di tích Khuổi Đăm (nơi đặt trụ sở in 

báo Sự Thật, nay là báo Nhân Dân từ năm 1948-1952), Di tích Nà Kiến (nơi tổ chức 

Lễ Bế giảng khoá 2, 3 của trƣờng Võ Bị Trần Quốc Tuấn ngày 28/10/1947), đã dựng 

bia. Di tích Nà Pay (nơi Bác Hồ dừng chân nghỉ trên đƣờng từ Pác Bó (Cao Bằng) về 

Tân trào (Tuyên Quang) tháng 5 năm 1945. Ngoài ra còn 16 điểm di tích đã kiểm kê 

hiện vẫn chƣa lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích nên cũng chƣa đƣợc 

đầu tƣ. Tuy nhiên, vốn là một di tích mới đƣợc công nhận DTQGĐB, các điểm di tích 

thuộc khu di tích đa phần chƣa đƣợc khôi phục, việc đầu tƣ trùng tu, tôn tạo chống 

xuống cấp các di tích vẫn còn chậm, chƣa đồng bộ, chƣa tƣơng xứng với tầm vóc, giá 

trị lịch sử của di tích. Cơ sở vật chất, dịch vụ tại các điểm di tích chƣa đồng bộ, việc 

bảo tồn di tích gắn với phát triển du lịch còn gặp nhiều khó khăn.  

Bảng 2.2. Bảng thống kê các dự án đầu tƣ, tu bổ tôn tạo, xây dựng các 

 công trình di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

TT Năm  thực 

hiện 

Tên dự án Tổng kinh 

phí (Triệu) 

1 2007 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Nà Tu  20.573 

2 2011 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Chùa Phố Cũ – Chùa 

xây dựng năm Thành Thái thứ 18 (1906) 

12 

3 2011-2012 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đồi Khuổi Đăm – Nơi cơ quan 

báo Sự thật ở và làm việc từ năm 1948-1953 

116 

4 2011-2016 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Bản Ca – Nơi ở và làm việc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1947 

2.726 

5 2011-2016 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Khuổi Linh – Nơi ở và làm 

việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1947 

5.497 

6 2011-2016 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Chiến thắng Đèo Giàng  4.574 

7 2011-2016 Tu bổ, tôn tạo danh lam thắng cảnh Động Nàng Tiên  2.198 

8 2011-2017 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Nà Pậu – Nơi ở và làm việc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu năm 1951 

4.173 

9 2012-2013 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền Tiên Sơn – Nơi 

thờ thánh mẫu Liễu Hạnh, Đức Thánh Trần 

368 

10 2013 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phja Tắc  14.800 

11 2013-2014 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền Thắm – Nơi sinh 

hoạt văn hóa, tín ngƣỡng của nhân dân 

 99 

12 2013-2015 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Nhà Hội đồng Pháp  2.456 

13 2014 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Chùa Thạch Long  7.000 

14 2015 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Tổng Luyên  727 

15 2015 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phiêng Chì  1.135 

16 2016 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Hoàng Phài  3.640 

17 2017 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Coỏng Tát  393 
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TT Năm  thực 

hiện 

Tên dự án Tổng kinh 

phí (Triệu) 

18 2018-2019 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đồn Phủ Thông  1.100 

19 2018-2020 Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh 

Bắc Kạn 2018-2020 

895 

20 2019 Tu bổ, tôn tạo danh lam thắng cảnh Động Áng Toòng 400 

[Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn] 

Với đặc thù của một di tích ATK hiện chƣa có một BQL di tích độc lập, việc 

chăm sóc, bảo vệ các điểm di tích tại di tích ATK Chợ Đồn do chính quyền địa 

phƣơng và nhân dân nơi có di tích thực hiện. Đối với các di tích đã thành lập các 

BQL di tích riêng biệt cho từng điểm di tích, việc chăm sóc, bảo vệ di tích do các 

BQL và cộng đồng dân cƣ thực hiện. Trong thời gian vừa qua, công tác chăm sóc, 

bảo vệ di tích tại các điểm di tích đƣợc chính quyền huyện Chợ Đồn chú trọng thực 

hiện, theo đó công tác phục hồi cảnh quan di tích, công tác chống xuống cấp các di 

tích… đƣợc thực hiện thƣờng xuyên. Trên cơ sở đó hoạt động chăm sóc tại các 

điểm di tích đƣợc thực hiện tƣơng đối tốt. Công tác bảo quản, trùng tu tôn tạo nâng 

cấp di tích luôn đƣợc UBND huyện Chợ Đồn quan tâm. Đến nay, đã có 03 điểm di 

tích cấp quốc gia và 01 điểm di tích cấp tỉnh đƣợc đầu tƣ tôn tạo tại các điểm di 

tích: Nà Pậu (xã Lƣơng Bằng), Khuổi Linh (xã Nghĩa Tá), Bản Ca (xã Bình Trung) 

và di tích Phja Tắc (Bản Nhƣợng, xã Bản Thi). Bên cạnh đó, một số di tích đƣợc 

xây dựng tƣờng bao bảo vệ: Di tích Khau Mạ, Khuổi Linh, Nà Quân, Bản Ca và 

Phja Tắc. Việc cắm bia và khoanh vùng bảo vệ di tích đƣợc thực hiện tại hầu khắp 

các điểm di tích. Công tác xã hội hóa trùng tu, tôn tạo di tích cũng đƣợc huyện Chợ 

Đồn chú trọng triển khai. Tuy nhiên đối với các điểm di tích chỉ còn là nơi ghi dấu 

tích các sự kiện, hiện không đƣợc cắt cử ngƣời cụ thể để chông nom. Điều này dẫn 

đến việc thực hiện không đồng đều hoạt động chăm sóc, bảo vệ tại các điểm di tích 

thuộc khu di tích này. Đây cũng là nguyên nhân đòi hỏi trong thời gian tới chính 

quyền huyện Chợ Đồn phải tăng cƣờng quan tâm đến hoạt động chăm sóc, bảo vệ 

tại các điểm di tích thuộc quản lý của huyện. 

Nhƣ vậy, hoạt động nghiệp vụ để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch 

sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đã đƣợc 

quan tâm triển khai. Về cơ bản các nhiệm vụ chuyên môn mang tính chất đặc thù tại 

các điểm di tích nhƣ: Nghiên cứu sƣu tầm tƣ liệu, hiện vật; bảo vệ, vệ sinh môi 

trƣờng các di tích, giới thiệu tham quan du lịch… đã đƣợc quan tâm triển khai thực 
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hiện. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện không đồng đều tại các điểm di tích ATK. 

Tại những nơi đã thành lập các BQL nhƣ di tích ATK Tân Trào và Định Hóa hoạt 

động này đƣợc triển khai một cách thƣờng xuyên và có tính chuyên nghiệp hơn, 

trong khi ở di tích ATK Chợ Đồn công tác này lại ít đƣợc chú trọng triển khai 

thƣờng xuyên. Đây là một thực tế đòi hỏi phải có một đơn vị quản lý riêng biệt, độc 

lập cho từng di tích ATK để nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp trong thực hiện 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đặc thù tại các di tích ATK. 

2.1.1.4. Đào tạo nguồn nhân lực làm công tác quản lý, tu bổ và tôn tạo khu 

di tích 

Các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn có đặc thù 

di tích nằm phân bố trên địa bàn nhiều xã, huyện thuộc các tỉnh, việc quản lý các di 

tích ATK đƣợc thực hiện trực tiếp từ đội ngũ cán bộ BQL di tích (đối với di tích ATK 

Tân Trào và ATK Định Hóa), cán bộ thuộc phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ 

Đồn, UBND các xã có di tích thuộc huyện và các BQL di tích thuộc các xã. 

Tại di tích ATK Tân Trào, nhân lực tham gia trực tiếp vào công tác quản lý 

tại di tích ATK Tân Trào là cán bộ thuộc BQL Khu Du lịch Lịch sử, Văn hóa và 

Sinh thái Tân Trào; sự tham gia phối hợp quản lý của đội ngũ cán bộ phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện Yên Sơn và Sơn Dƣơng và đội ngũ cán bộ công chức văn 

hóa 11 xã thuộc hai huyện Yên Sơn và Sơn Dƣơng. Trong đó, vai trò quan trọng và 

chủ động trong quản lý di tích là đội ngũ cán bộ thuộc BQL Khu Du lịch Lịch sử, 

Văn hóa và Sinh thái Tân Trào. Hiện nay có tổng số 20 cán bộ trong biên chế. 

Trong đó: Ban giám đốc (03 biên chế); Phòng Hành chính – Tổng hợp (7 biên chế); 

Phòng Nghiệp vụ bảo tồn bảo tàng (4 biên chế); Phòng Hƣớng dẫn thuyết minh (6 

biên chế), ngoài lực lƣợng cán bộ trong biên chế nhà nƣớc, hằng năm BQL còn có 

hợp đồng lao động với đội ngũ cán bộ thực hiện các công tác hƣớng dẫn thuyết 

minh, bảo vệ, vệ sinh môi trƣờng di tích. [Số liệu tính đến tháng 6/2017]. Về trình 

độ chuyên môn: hiện nay, BQL Khu Du lịch Lịch sử, Văn hóa và Sinh thái Tân 

Trào có 01 cán bộ trình độ Thạc sĩ; 16 cán bộ trình độ đại học thuộc các chuyên 

ngành khác nhau (trong đó có 04 cử nhân chuyên ngành văn hóa du lịch, du lịch 

học, du lịch; 06 cử nhân bảo tồn bảo tàng; 04 cử nhân quản lý văn hóa); 02 cán bộ 

trình độ trung cấp; 01 lái xe. Độ tuổi trung bình của đội ngũ cán bộ từ 25-45 tuổi 
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chiếm 85%, số cán bộ trên 40 tuổi chiếm 15%. Về thâm niên công tác: từ 15-20 

năm có 1 cán bộ, số còn lại có số năm công tác từ 3-15 năm. Số lƣợng cán bộ BQL 

Khu Du lịch Lịch sử, Văn hóa và Sinh thái Tân Trào đƣợc đào tạo chuyên môn chủ 

yếu thuộc các chuyên ngành Văn hóa, Du lịch, Bảo tồn Bảo tàng và khối ngành 

Khoa học Xã hội và Nhân văn. Qua khảo sát thực tế, về cơ bản đội ngũ cán bộ 

thuộc BQL đã đáp ứng đƣợc nhu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị 

DTQGĐB Tân Trào. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì lực lƣợng cán 

bộ có chuyên môn đào tạo sau đại học còn ít, số lƣợng cán bộ có trình độ dƣới đại 

học vẫn còn tỷ lệ không nhỏ trong lƣợng biên chế đƣợc giao của BQL. 

Nhân lực tham gia trực tiếp vào công tác quản lý tại di tích ATK Định Hóa là 

cán bộ thuộc BQL Khu Du lịch Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa; sự tham gia phối 

hợp quản lý của Sở VHTTDL Thái Nguyên, đội ngũ cán bộ phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện Định Hóa và đội ngũ cán bộ công chức văn hóa các xã có di tích thuộc 

huyện Định Hóa. Trong đó, vai trò quan trọng và chủ động trong quản lý di tích là đội 

ngũ cán bộ thuộc BQL Khu du Lịch Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa. Hiện có tổng 

số 39 cán bộ trong biên chế. Trong đó: Lãnh đạo Ban (02 biên chế); phòng Hành 

chính – Tổng hợp (05 biên chế); phòng Kế hoạch – Tài chính (04 biên chế); phòng Di 

tích, Du lịch và Văn hóa phi vật thể (06 biên chế); phòng Bảo quản hiện vật và Thông 

tin – Tƣ liệu (03 biên chế); phòng Sinh thái, cảnh quan và môi trƣờng (05 biên chế); 

phòng Bảo vệ di tích (03 biên chế); phòng quản lý Nhà trƣng bày bảo tàng ATK Định 

Hóa (05 biên chế); phòng quản lý Nhà tƣởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (04 biên 

chế); Văn phòng đại diện tại thành phố Thái Nguyên (02 biên chế). Ngoài lực lƣợng 

cán bộ trong biên chế nhà nƣớc, hằng năm BQL còn có hợp đồng lao động với đội 

ngũ cán bộ thực hiện các công tác hƣớng dẫn thuyết minh, bảo vệ, vệ sinh môi trƣờng 

di tích. [Số liệu tính đến tháng 12/2018]. Về trình độ chuyên môn: BQL Khu Du lịch 

Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa có 04 cán bộ trình độ Thạc sĩ; 32 cán bộ trình độ 

đại học thuộc các chuyên ngành khác nhau (trong đó có 08 cử nhân chuyên ngành 

lịch sử; 04 cử nhân quản lý văn hóa; 05 cử nhân du lịch; 03 cử nhân ngữ văn; 04 cử 

nhân bảo tồn bảo tàng; 03 cử nhân triết học; 03 cử nhân kinh tế; 01 cử nhân thiết kế 

đồ họa; 01 cử nhân tin học); 02 cán bộ trình độ cao đẳng; 01 lái xe. Độ tuổi trung 

bình của đội ngũ cán bộ từ 25-45 tuổi chiếm 80%, số cán bộ trên 40 tuổi chiếm 20%. 
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Về thâm niên công tác: Từ 10-20 năm có 08 cán bộ; số còn lại có số năm công tác từ 

2-10 năm. Số lƣợng cán bộ BQL Khu Du lịch Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa 

đƣợc đào tạo chuyên môn chủ yếu thuộc các chuyên ngành Văn hóa, Du lịch, Bảo tồn 

Bảo tàng và khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn. Qua khảo sát thực tế, về cơ 

bản đội ngũ cán bộ thuộc BQL đã đáp ứng đƣợc nhu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo tồn 

và phát huy giá trị di tích ATK Định Hóa thời gian qua. 

Trực tiếp tham gia quản lý di tích ATK Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là đội ngũ cán 

bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Đồn và đội ngũ cán bộ công chức văn hóa 

các xã Bình Trung, Nghĩa Tá và Lƣơng Bằng và đội ngũ quản lý thuộc các BQL các di 

tích do xã thành lập. Lực lƣợng tham gia phối hợp quản lý là các phòng ban chức năng 

thuộc huyện Chợ Đồn và các ban chức năng thuộc 03 xã nêu trên. Đội ngũ cán bộ 

phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Đồn đóng vai trò quan trọng trong việc trực 

tiếp quản lý các điểm di tích thuộc di tích ATK Chợ Đồn. Tại các điểm di tích thuộc 

địa bàn quản lý, đội ngũ cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện thực hiện công tác 

giám sát, quản lý các hoạt động bảo tồn bảo tàng, khai thác và phát huy giá trị các điểm 

di tích. Qua khảo sát, thực trạng đội ngũ cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn bao gồm: Cán bộ, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Chợ Đồn có 01 cán bộ trƣởng phòng có trình độ Đại học; 01 cán bộ Phó trƣởng phòng 

có trình độ Đại học; 02 cán bộ phòng có trình độ Đại học và 02 cán bộ trình độ Cao 

đẳng. Các chuyên ngành đƣợc đào tạo của cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Chợ Đồn thuộc khối ngành Văn hóa và Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trong đó 02 

cán bộ phụ trách mảng di tích đƣợc đào tạo đúng chuyên ngành Quản lý văn hóa. Về 

cơ bản đội ngũ cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Đồn đã đáp ứng đƣợc 

yêu cầu quản lý di tích trên địa bàn phụ trách. Đội ngũ cán bộ công chức văn hóa 03 xã 

Bình Trung, Nghĩa Tá, Lƣơng Bằng huyện Chợ Đồn bao gồm 03 cán bộ công chức văn 

hóa xã và 08 cán bộ thuộc BQL các điểm di tích thuộc di tích ATK Chợ Đồn. Trong 

đó, số lƣợng và trình độ đào tạo cán bộ văn hóa các xã nhƣ sau: Xã Bình Trung 01 cán 

bộ văn hóa xã trình độ Đại học; 03 cán bộ phụ trách 03 điểm di tích ATK thuộc xã; xã 

Nghĩa Tá 01 cán bộ văn hóa xã trình độ Đại học 03 cán bộ phụ trách 03 điểm di tích 

ATK thuộc xã; xã Lƣơng Bằng 01 cán bộ văn hóa xã trình độ Đại học và 02 cán bộ 

phụ trách 02 điểm di tích ATK thuộc xã. Đội ngũ cán bộ công chức văn hóa 03 xã 
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thuộc huyện Chợ Đồn về cơ bản có chuyên môn đào tạo Đại học, trong đó số có trình 

độ Đại học chiếm tỷ lệ lớn. Chuyên môn đƣợc đào tạo của số cán bộ này chủ yếu thuộc 

khối ngành Văn hóa và Khoa học Xã hội và Nhân văn về cơ bản phù hợp với lĩnh vực 

phụ trách, tuy nhiên trong số cán bộ phụ trách các điểm di tích thuộc 03 xã nêu trên, số 

cán bộ học hệ tại chức chiếm tỷ lệ tƣơng đối lớn 05/11. Đây là một trong những khó 

khăn bất cập trong nguồn nhân lực tham gia quản lý di tích ATK Chợ Đồn. Do vậy, 

cần phải chú trọng trong công tác đào tạo và bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn cho lực 

lƣợng cán bộ này theo hình thức cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo nâng cao kiến thức 

chuyên ngành do các cơ quan chuyên môn ở Trung ƣơng và địa phƣơng tổ chức đồng 

thời tiến hành cho đội ngũ cán bộ tự học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ trên cơ sở 

tinh thần thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao trong công tác quản lý di tích, đội ngũ cán 

bộ văn hóa cấp xã sẽ tiếp cận với những văn bản, tài liệu chuyên ngành để từ đó nâng 

cao thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề liên quan đến công 

tác quản lý di tích trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Chợ Đồn và cán bộ văn hóa 03 xã có di tích thuộc huyện Chợ Đồn về cơ bản đảm bảo 

bộ khung trong thực hiện công tác quản lý di tích, số cán bộ có trình độ đại học chiếm 

tỷ lệ lớn và đƣợc đào tạo về cơ bản đúng chuyên ngành hoặc ngành gần với lĩnh vực 

chuyên môn phụ trách. Tuy nhiên lực lƣợng cán bộ có trình độ đào tạo trên đại học 

chƣa có, số cán bộ có trình độ đào tạo dƣới đại học còn nhiều, chuyên môn đƣợc đào 

tạo có nơi chƣa thật sự đúng với lĩnh vực quản lý di tích. Điều này cũng là một trong 

những nguyên nhân dẫn tới khó khăn, bất cập trong công tác triển khai thực hiện quản 

lý di tích ATK Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

Nguồn lực con ngƣời là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng, quyết 

định trong quá trình thực hiện công tác quản lý di tích ATK. Để thực hiện tốt công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của địa 

phƣơng cần quan tâm đầu tƣ, phát triển nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ tốt nhiệm 

vụ đƣợc giao. 

2.1.1.5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo tồn, phát huy giá 

trị khu di tích 

Hoạt động hƣớng dẫn thực hiện các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các 

di tích lịch sử cách mạng ATK đƣợc thực hiện từ Bộ VHTTDL thông qua các văn 
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bản hƣớng dẫn thực hiện các quy định về bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

LSVH,chẳng hạn nhƣ các thông tƣ, nghị định hƣớng dẫn thực hiện Luật DSVH và 

Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật DSVH hoặc nghị định hƣớng dẫn việc lập 

hồ sơ dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích LSVH nhƣ chỉ thị số 05/CT-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ về việc tăng cƣờng các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong 

di tích; Nghị định 166/2018/NĐ-CP, ngày 15/12/2018 quy định thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh...các quy định đƣợc triển khai cụ thể đến từng 

địa phƣơng mà trong đó Sở VHTTDL các tỉnh và phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc trực tiếp hƣớng dẫn các đơn vị quản lý 

di tích hoặc chính quyền địa phƣơng trực tiếp thực hiện các dự án bảo tồn tôn tạo 

hoặc phát huy giá trị di tích. Trong khi đó việc tổ chức thực hiện các hoạt động bảo 

tồn, phát huy giá trị khu di tích đƣợc thực hiện bởi các đơn vị trực tiếp quản lý các 

di tích này, hoạt động này đƣợc thể hiện cụ thể ở các mặt sau đây: 

- Xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án bảo tồn di tích 

Việc xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử 

cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn và xây dựng quy hoạch du lịch các 

điểm di tích là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đặt nền móng lâu dài 

cho công tác quản lý di tích. Trƣớc và sau khi di tích đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ công 

nhận di tích quốc gia đặc biệt, UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn 

đã chú trọng đến việc xây dựng quy hoạch tổng thể các di tích này. Qua nghiên cứu 

thực tiễn tại các di tích, nhìn chung công tác lập và thực hiện quy hoạch tổng thể đã 

bƣớc đầu đƣợc các cấp quản lý thực hiện, tuy nhiên kết quả và tiến độ thực hiện còn 

chậm, việc quan tâm triển khai hạ tầng cơ sở phục vụ quy hoạch chƣa đƣợc chú trọng. 

Bên cạnh đó việc xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể tại các di tích ATK chƣa 

đƣợc thực hiện một cách đồng bộ, sự quan tâm của chính quyền địa phƣơng các tỉnh có 

di tích đối với công tác này cũng khác nhau. Đối với các di tích ATK Tân Trào, Định 

Hóa đều đã xây dựng quy hoạch tổng thể nhƣng di tích ATK Chợ Đồn chƣa xây dựng 

đƣợc quy hoạch. Việc triển khai thực hiện quy hoạch tại các điểm di tích còn chậm so 

với tiến độ quy hoạch đƣợc duyệt, chẳng hạn nhƣ đối với quy hoạch du lịch di tích 

ATK Tân Trào mục tiêu trƣớc mắt của quy hoạch đến năm 2025 là phải hoàn thành cơ 

bản các nhóm dự án phát triển kết cấu hạ tầng khung khu du lịch, nhóm dự án số 1 đến 
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số 5, tuy nhiên đến nay việc triển khai các nhóm dự án số 1 mới chỉ đạt tiến độ khoảng 

30%, các nhóm dự án còn lại chƣa đƣợc triển khai. Trong khi đó quy hoạch tại các di 

tích ATK Tân Trào, Định Hóa việc triển khai và đầu tƣ thực hiện quy hoạch cũng rất 

chậm và hạn chế so với tiến độ quy hoạch đƣợc duyệt. Đây là một thách thức không hề 

nhỏ đối với chính quyền các tỉnh có di tích trong việc tập trung nguồn lực thực hiện 

những quy hoạch đã đƣợc duyệt tại các di rích ATK trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát các 

điểm nghiên cứu tại các di tích, việc xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch đƣợc 

cụ thể nhƣ sau: 

Đối với di tích ATK Tân Trào tỉnh Tuyên Quang, ngày 06/12/2016 Thủ tƣớng 

chính phủ đã ban hành Quyết định số 2356/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào 

tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 [85]. Đây là một quyết 

định quan trọng tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho công tác bảo tồn và phát huy giá 

trị Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào trong thời gian tiếp theo. Theo đó phạm vi và 

quy mô lập quy hoạch đƣợc xác định bao gồm: 138 di tích và cụm di tích thuộc vùng 

bảo vệ Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, có diện tích khoảng 3.100 ha, trên 

địa bàn 11 xã: Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên và Lƣơng Thiện (thuộc 

huyện Sơn Dƣơng), Kim Quan, Trung Sơn, Hùng Lợi, Trung Minh, Đạo Viện và 

Công Đa (thuộc huyện Yên Sơn); Ranh giới đƣợc xác định: Phía Bắc giáp huyện 

Chiêm Hóa; phía Đông giáp tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên; phía Nam giáp xã 

Hợp Thành, huyện Sơn Dƣơng và phía Tây giáp các xã: Tân Tiến, Phú Thịnh và Tiến 

Bộ huyện Yên Sơn. Quy hoạch tổng thể đƣợc duyệt tập trung vào 04 nội dung cơ bản 

là: Định hƣớng quy hoạch không gian, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, các nhóm dự án 

thành phần và phân kỳ đầu tƣ và giải pháp thực hiện quy hoạch [85].  

Ngay sau khi Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 

Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du 

lịch đến năm 2025 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Tuyên Quang 

đã chú trọng thực hiện các nhóm dự án theo phân kỳ đầu tƣ giai đoạn 2016-2020. 

Theo đó các dự án tu bổ, tôn tạo di tích, đầu tƣ cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ phát 

huy giá trị di tích đƣợc triển khai thực hiện. Các di tích đƣợc thƣờng xuyên chăm sóc, 

tu bổ, chống xuống cấp đã tránh đƣợc sự mai một các di tích trƣớc ảnh hƣởng của 

thời tiết, tạo cơ sở cho việc phát huy giá trị di tích trong thời gian qua. 
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Song song với triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục 

hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 

gắn với phát triển du lịch đến năm 2025, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng thực hiện 

lập quy hoạch du lịch di tích. Ngày 22/12/2017 Thủ tƣớng chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 2073/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch 

quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến 2030 [86]. Quy hoạch tổng thể phát triển 

Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030 tập trung vào 4 

nội dung chủ yếu là: Vị trí, quy mô khu du lịch; mục tiêu quy hoạch; các định 

hƣớng phát triển chủ yếu và giải pháp thực hiện quy hoạch [86]. Mục tiêu trƣớc mắt 

của quy hoạch đến năm 2025 là phải hoàn thành cơ bản các nhóm dự án phát triển 

kết cấu hạ tầng khung khu du lịch, nhóm dự án số 1 đến số 5. Qua nghiên cứu thực 

tế và tham khảo ý kiến của ông Nguyễn Hữu Phan - Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang: “Công tác triển khai quy hoạch tổng thể 

bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK 

Tân Trào bước đầu đã được quan tâm triển khai ở việc xây dựng và phê duyệt quy 

hoạch, việc triển khai thực hiện quy hoạch chưa triển khai được nhiều do khó khăn 

về kinh phí và đầu tư của tỉnh” [Tài liệu phỏng vấn năm 2019 tại Sở VHTT&DL 

tỉnh Tuyên Quang]. 

Có thể thấy, Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 

di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 

và Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào đến năm 2030 

đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt là căn cứ quan trọng để UBND tỉnh Tuyên 

Quang và các cấp quản lý di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào thực hiện công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích này trong thời gian trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài. Tuy 

nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, cho đến nay việc triển khai thực hiện hai 

quy hoạch này mới chỉ đƣợc đầu tƣ ở các hạng mục sửa chữa nhỏ và tu bổ, tôn tạo 

các di tích với nguồn đầu tƣ không lớn, các dự án với vốn đầu tƣ nhiều, thời gian 

triển khai cấp bách nhƣ nhóm dự án đầu tƣ cơ sở hạ tầng, lƣu trú, đón tiếp, giao 

thông, liên kết vùng… chƣa đƣợc chú trọng triển khai thực hiện, trong khi thời gian 

thực hiện các quy hoạch theo lộ trình không còn nhiều. Điều này đòi hỏi UBND 

tỉnh Tuyên Quang và các cấp quản lý khu di tích này phải quyết tâm thực hiện và 

đầu tƣ nguồn lực cho công tác triển khai thực hiện các quy hoạch đƣợc duyệt. 
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Đối với di tích ATK Định Hóa tỉnh Thái Nguyên, ngày 24/10/2016 Thủ 

tƣớng chính phủ đã ban hành Quyết định số 2014/QĐ-TTg, Phê duyệt nhiệm vụ 

Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt 

ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch đến năm 2030 [82]. Đây là một quyết định 

quan trọng tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích ATK Định Hóa trong thời gian tiếp theo. Theo đó phạm vi và quy mô lập quy 

hoạch đƣợc xác định bao gồm: phạm vi nghiên cứu, lập quy hoạch có tổng diện tích 

171 ha, bao gồm toàn bộ các điểm di tích của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK 

Định Hóa, thuộc địa bàn các xã: Phú Đình, Điềm Mặc, Định Biên, Bảo Linh, thị 

trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và một số khu vực cảnh quan, di 

tích phụ cận có liên quan. Mục tiêu lập quy hoạch nhằm: Bảo tồn và phát huy giá trị 

di tích lịch sử ATK Định Hóa thông qua các cụm di tích, di tích hiện còn nhằm giáo 

dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ ngƣời Việt Nam; làm cơ sở cho việc 

khai thác các điểm tham quan, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của 

khu vực trở thành điểm hành hƣơng về nguồn; xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa - 

lịch sử của tỉnh Thái Nguyên và vùng Việt Bắc…[82]. Bên cạnh đó, nhằm bảo tồn 

và phát huy giá trị Chiến khu cách mạng ATK nói chung, di tích quốc gia đặc biệt 

ATK Định Hóa nói riêng, Thủ tƣớng chính phủ đã có quyết định số 419/QĐ-TTg 

ngày 07 tháng 3 năm 2016 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng liên vùng chiến 

khu cách mạng ATK Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn đến năm 2030 [84] 

và quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2013 về việc phê duyệt đề án 

phát triển kinh tế – xã hội vùng trung tâm ATK Định Hóa tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2013 – 2020 [81]. 

Thực hiện các Quyết định phê duyệt nêu trên , trong các năm từ 2012 đến 

2018 UBND tỉnh Thái Nguyên đã đầu tƣ nhiều hạng mục với tổng số vốn đầu tƣ 

khoảng 35 tỷ cho nhiều hạng mục công trình các dự án bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích này: giảm thiểu bê tông hóa, tôn taọ nền các lán , hầm hào, đƣờng di tích, khuôn 

viên di tích Tỉn Keo xa ̃Phú Đình , huyêṇ Điṇh Hóa ; biển chỉ đƣờng vào khu di tích 

lịch sử sinh thái ATK Định Hóa , Thái Nguyên ; chỉnh trang , tôn taọ di tích lic̣h sƣ̉ 

văn hóa cấp Quốc gia ở ATK Định Hóa , Thái Nguyên nhƣ lán Tỉn Keo , cơ quan Bộ 

Tổng tƣ lệnh, phòng chống mối mọt các điểm di tích… xây dựng cơ sở hạ tầng giao 
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thông phục vụ du lịch, khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ di tích…. Ông Nguyễn Văn 

Nƣơng - Trƣởng Ban quản lý Khu Di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa đánh 

giá nhƣ sau: “Trong thời gian qua các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư 

nhiều kinh phí cho việc bảo vệ và chỉnh sửa các di tích, đến nay những di tích đã 

được sửa chữa chắc chắn hơn, đường vào thăm di tích cũng dễ dàng hơn trước, 

trong thời gian tới chúng tôi đang cố gắng huy động thêm những nguồn lực trong 

và ngoài tỉnh để đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu di tích” [Tài liệu phỏng vấn năm 

2019 tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên]. 

Bảng 2.3: Thống kê kinh phí các dự án đầu tƣ cho bảo tồn và phát huy giá trị 

di tích ATK Định Hóa giai đoạn 2012 – 2018  

TT Năm đầu tƣ Tổng mức đầu tƣ. Triệu 

1 2012 4.686 

2 2013 5.840 

3 2014 2.367 

4 2015 3.409 

5 2016 7.823 

6 2017 2.955 

7 2018 9.227 

[Nguồn: Tổng hợp của NCS từ số liệu của Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh 

thái ATK Định Hóa] 

Các quyết định phê duyệt là cơ sở quan trọng và là tiền đề để tỉnh Thái 

Nguyên triển khai lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích 

quốc gia ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên đến năm 2030. 

Trên có sở nhiệm vụ quy hoạch đƣợc duyệt, đồng thời để thực hiện công tác bảo vệ 

và phát huy giá trị các di tích, tỉnh Thái Nguyên đã có một số những quy hoạch, dự 

án đƣợc phê duyệt và triển khai. Trong quá trình triển khai ngoài vốn ngân sách tỉnh 

đã huy động vốn xã hội hoá của các bộ ban ngành và các nhà hảo tâm đầu tƣ tôn tạo 

bảo vệ các di tích. Tuy nhiên các dự án triển khai mới chỉ tập trung vào việc phục 

hồi, tôn tạo di tích gốc, xây dựng nhà bia, bia ghi sự kiện mà chƣa chú ý đến việc 

nghiên cứu sƣu tầm và tổ chức trƣng bày bổ sung các điểm di tích, chƣa có quy 

hoạch tổng thể các di tích, chƣa gắn đƣợc di tích với các tài nguyên du lịch của địa 

phƣơng nên giá trị di tích chƣa đƣợc nâng cao, chƣa thu hút đƣợc khách. Công tác 

quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng tại khu ATK Định Hoá chƣa đáp ứng 
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đƣợc yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị. Hiện tƣợng xây dựng nhà ở, các công trình 

dịch vụ đã làm ảnh hƣởng đến cảnh quan môi trƣờng trong khu. Một số di tích chƣa 

đƣợc quan tâm và đang xuống cấp. Một số di tích đặc biệt chƣa đƣợc đầu tƣ tƣơng 

xứng với giá trị và ý nghĩa di tích. Do chƣa có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa 

văn hóa và phát triển kinh tế giữa các ngành trên cùng địa bàn, chƣa gắn kết đƣợc 

các di tích với du lịch nên việc phát huy giá trị các di tích còn hạn chế. Các tƣ liệu, 

hiện vật cũng nhƣ di sản văn hóa chƣa đƣợc sƣu tầm điều tra đầy đủ, chƣa khai thác 

đƣợc hiệu quả và giá trị của các di tích. Sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn điệu 

chƣa đủ sức thu hút hấp dẫn khách du lịch lƣu trú tại khu di tích. Các hoạt động du 

lịch chƣa chuyên nghiệp, chất lƣợng phục vụ chƣa cao, hạ tầng du lịch tuy đƣợc 

quan tâm nhƣng đầu tƣ còn nhỏ bé chƣa tƣơng xứng với tiềm năng du lịch của khu 

DTQGĐB Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. 

Di tích ATK Chợ Đồn đƣợc Thủ tƣớng chính phủ công nhận DTQGĐB năm 

2016. Đến nay, việc xây dựng quy hoạch riêng cho di tích này chƣa đƣợc triển khai 

thực hiện. Việc thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích này nằm chung 

trong chiến lƣợc phát triển du lịch đƣợc thực hiện theo Quyết định số 2100/QĐ-

UBND, ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt quy hoạch 

tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 tầm nhìn 2030 [103] . Theo 

đó ATK Chợ Đồn có định hƣớng phát triển không gian du lịch hƣớng Nam - Bắc 

dọc theo Quốc lộ 3 (Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng) và các trục Quốc 

lộ 3C (Thái Nguyên - Định Hóa - Chợ Đồn - Ba Bể - Pác Nặm); Đƣờng Hồ Chí 

Minh (Cao Bằng tới Mũi Cà Mau) và đƣờng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ 

Mới - Bắc Kạn. Theo hƣớng này có thể khai thác hầu hết các tiềm năng du lịch của 

các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn và thành phố Bắc 

Kạn. Về định hƣớng phát triển di tích cụm du lịch ATK Chợ Đồn và phụ cận huyện 

Chợ Đồn, tài nguyên du lịch chủ yếu là: Các di tích lịch sử thuộc ATK; Khu Bảo 

tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc; di tích Tời quặng núi Phja Khao; đền Tiên 

Sơn…. Định hƣớng phát triển các khu du lịch chủ yếu khu du lịch địa phƣơng: An 

toàn khu Chợ Đồn (gồm 25 di tích lịch sử cách mạng) [103]. UBND tỉnh Bắc Kạn 

tập trung vào 9 nhóm giải pháp, đó là: nhóm giải pháp về nâng cao hiệu lực quản lý 

nhà nƣớc về du lịch; nhóm giải pháp về đầu tƣ và cơ chế chính sách phát triển du 

lịch; nhóm giải pháp về phát triển thị trƣờng, sản phẩm du lịch; nhóm giải pháp về 

đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch và đào tạo sử dụng lao động nghề du lịch; 
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nhóm giải pháp về sự tham gia của cộng đồng trong phát triển du lịch; nhóm giải 

pháp về phối hợp và hợp tác liên kết trong phát triển du lịch; nhóm giải pháp về bảo 

vệ tài nguyên và môi trƣờng du lịch; nhóm giải pháp về xúc tiến, quảng bá du lịch; 

nhóm giải pháp về ứng dụng khoa học, công nghệ. Bên cạnh quy hoạch tổng thể 

phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn, việc thực hiện quy hoạch ATK Chợ Đồn còn đƣợc 

thực hiện theo Quyết định số 419/QĐ-TTg, ngày 17/3/2016 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên 

tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đến năm 2030 [84]. Theo đó, di tích 

ATK Chợ Đồn thuộc tiểu vùng phía Bắc: Bao gồm phần lớn huyện Chợ Đồn và 

huyện Chiêm Hóa. Tổng diện tích khoảng 203.680 ha, dân số đến năm 2030 khoảng 

160.000 ngƣời. Đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa 

với trọng tâm phát triển cây công nghiệp (mía, nguyên liệu giấy), cây ăn quả. Kiểm 

soát công nghiệp khai khoáng, phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, chế biến 

thực phẩm, phân bón.... Hình thành các khu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa gắn 

với làng bản và điểm thắng cảnh tại Chiêm Hóa và Chợ Đồn. 

Thực hiện các quy hoạch nêu trên, công tác bảo quản, trùng tu tôn tạo di 

tích tại ATK Chợ Đồn luôn đƣợc quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, đã có 3 

điểm di tích cấp quốc gia và 1 điểm di tích cấp tỉnh đƣợc đầu tƣ tôn tạo với nhiều 

hạng mục gồm các điểm di tích: Nà Pậu (xã Lƣơng Bằng), Khuổi Linh (xã Nghĩa 

Tá), Bản Ca (xã Bình Trung) và di tích Phja Tắc (Bản Nhƣợng, xã Bản Thi). Một 

số di tích đã đƣợc xây dựng tƣờng bao bảo vệ đó là các di tích: Khau Mạ, Khuổi 

Linh, Nà Quân, Bản Ca và Phja Tắc; các di tích đều đã đƣợc cắm bia và khoanh 

vùng bảo vệ. 

Có thể thấy rằng UBND tỉnh Bắc Kạn đã bƣớc đầu quan tâm đầu tƣ cho một 

số dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhƣng việc đầu tƣ không nằm trong một 

chiến lƣợc lớn tổng thể đƣợc duyệt và thiếu sự liên kết trong tổng thể khu di tích 

cũng nhƣ với các di tích ATK khác. Một trong những hạn chế thấy rõ trong việc xây 

dựng và thực hiện quy hoạch tại di tích ATK Chợ Đồn là việc xây dựng quy hoạch 

tổng thể cho di tích này chƣa đƣợc thực hiện. Điều này đòi hỏi chính quyền UBND 

tỉnh Bắc Kạn phải chú trọng trong công tác xây dựng và trình phê duyệt Quy hoạch 

tổng thể riêng biệt cho di tích này làm cơ sở và nền móng mang tính chiến lƣợc cho 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.  
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- Hoạt động nghiên cứu, sƣu tầm, quản lý hiện vật tại di tích 

Các hiện vật thuộc các di tích lịch sử cách mạng ATK là một thành phần không 

thể thiếu để minh chứng cho giá trị lịch sử của di tích. Các hiện vật di tích chủ yếu là 

những vật dụng phục vụ trong kháng chiến, những vật dụng, giấy tờ… của các đồng 

chí lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc và chiến sĩ cách mạng trong những năm kháng chiến còn 

đƣợc sƣu tầm và lƣu giữ cho đến ngày nay. Số lƣợng hiện vật đƣợc lƣu giữ và trƣng 

bày tại các khu di tích hiện không nhiều, theo thống kê hiện có 58 hiện vật thuộc nhiều 

loại khác nhau đƣợc lƣu giữ tại di tích ATK Tân Trào; 380 hiện vật và ảnh tƣ liệu đƣợc 

lƣu giữ và trƣng bày tại ATK Định Hóa; riêng di tích ATK Chợ Đồn, đến nay những 

hiện vật thuộc di tích hầu nhƣ đã bị thất lạc hoặc bị hƣ hỏng do thời gian và công tác 

quản lý, bảo tồn chƣa đƣợc chú ý trong thời gian dài tại di tích này. 

Tại Di tích ATK Tân Trào, cùng với việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị 

khu di sản, việc quản lý hiện vật, cổ vật đƣợc triển khai thực hiện theo đúng các quy 

định của Nhà nƣớc. Trên cơ sở Luật Di sản văn hóa, để phục vụ công tác quản lý di 

tích, quản lý hiện vật trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, DTQGĐB Tân Trào nói 

riêng, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định Số 28/2014/QĐ-UBND, 

ngày 20/12/2014 về việc Quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang [101]. Đối với hoạt động cụ thể trong công tác quản lý hiện vật, BQL Di tích 

Lịch sử, Văn hóa và Sinh thái Tân Trào là đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ sƣu tầm quản 

lý hiện vật tại khu di tích. Hiện vật sau khi đƣợc phát hiện và sƣu tầm sẽ đƣợc Ban 

quản lý tiến hành kiểm kê, thống kê, lập danh mục, số hóa, lập lý lịch hiện vật và 

tiến hành trƣng bày tại bảo tàng khu di tích. Công tác này đƣợc thực hiện theo 

hƣớng dẫn của chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về việc tăng cƣờng 

các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích. Bƣớc đầu tổ chức giám định niên 

đại và lập lý lịch cho các hiện vật đƣợc phát hiện trong nhân dân cũng nhƣ qua sƣu 

tầm trong cộng đồng thuộc di tích. Các hiện vật sau khi sƣu tầm đƣợc bảo quản tại 

BQL Khu Du lịch Lịch sử, Văn hóa và Sinh thái Tân Trào, việc bảo quản đƣợc thực 

hiện theo đúng các quy định hiện hành, do vậy chất lƣợng bảo quản các hiện vật ở 

đây rất tốt. Hiện vật tại các điểm di tích cụ thể thuộc khu di tích đƣợc giao cho chủ 

thể di tích đó quản lý để phù hợp với bối cảnh tổng thể của di tích cũng nhƣ đảm 

bảo tính chân thực của không gian di tích trong chiều dài lịch sử của mình. Nhìn 
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chung, số lƣợng hiện vật tại các di tích lịch sử cách mạng ATK không nhiều, niên 

đại các hiện vật không lớn nên việc quản lý hiện vật tại di tích đƣợc thực hiện tƣơng 

đối thuận lợi và đƣợc thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nƣớc. Các hiện vật 

đƣợc bảo quản và trƣng bày với chất lƣợng tƣơng đối tốt. Tuy nhiên việc trƣng bày 

hiện vật còn tƣơng đối đơn điệu, đòi hỏi trong thời gian tới các cấp quản lý di tích 

quốc gia đặc biệt Tân Trào cần tăng cƣờng công tác sƣu tầm và trƣng bày các hiện 

vật để qua đó tạo nên sự phong phú, sinh động nhằm khẳng định thêm giá trị và 

minh chứng lịch sử của di tích. 

Tại Di tích ATK Định Hóa, để phục vụ công tác quản lý di tích, quản lý hiện 

vật trên địa bàn toàn tỉnh cũng nhƣ ATK Định Hóa, UBND tỉnh Thái Nguyên đã 

ban hành Quyết định Số 48/2014/QĐ-UBND, ngày 11/11/2014 về việc Ban hành 

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên [100]. Quy định này cũng quy định cụ thể và 

phân cấp trong quản lý di tích nói chung, quản lý hiện vật tại di tích ATK Định Hóa 

do Ban quản lý Khu Di tích lịch sử - sinh thái ATK Định hóa, Thái Nguyên: Trực 

tiếp quản lý bảo vệ. Đối với hoạt động cụ thể trong công tác quản lý hiện vật, BQL 

là đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ sƣu tầm quản lý hiện vật tại khu di tích. Hiện vật sau 

khi đƣợc phát hiện và sƣu tầm sẽ đƣợc BQL lập danh mục, số hóa, lập lý lịch hiện 

vật và tiến hành trƣng bày phục vụ công tác phát huy giá trị di tích. Các hiện vật sƣu 

tầm đƣợc bảo quản tại BQL theo các quy định hiện hành của nhà nƣớc, hiện vật tại 

các điểm di tích cụ thể thuộc khu di tích đƣợc giao cho chủ thể di tích đó quản lý. 

Nhà trƣng bày - Bảo tàng ATK Định Hóa, với tổ hợp 380 hiện vật và ảnh tƣ liệu, sa 

bàn, tái hiện không gian “Thủ đô Kháng chiến” trong thời gian qua đã góp phần 

phát huy giá trị các hiện vật của di tích đến đông đảo nhân dân và du khách đến 

tham quan khu di tích. Nhìn chung công tác sƣu tầm, bảo quản và phát huy giá trị 

hiện vật tại di tích ATK Định Hóa trong thời gian qua đƣợc thực hiện tƣơng đối tốt. 

Các hiện vật đƣợc chú trọng sƣu tầm, bảo quản theo quy định và đã phát huy đƣợc 

giá trị các hiện vật trong đời sống xã hội đƣơng đại. 

Di tích ATK Chợ Đồn là di tích lịch sử ghi dấu địa điểm hoạt động cách 

mạng, nơi ở và làm việc của các cơ quan Trung ƣơng Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao. Các điểm di tích này do tác động của 

thời gian và lịch sử để lại đến nay còn lại không nhiều, đa phần đã trở thành phế tích, 

các hiện vật của di tích đều là lán trại, hầm hào thô sơ, đƣợc làm từ vật liệu tự nhiên 
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bằng gỗ, nứa, lá cọ, đất... không bền vững tồn tại với thời gian hoặc đã bị thất lạc do 

chiến tranh. Sau khi hòa bình lập lại cho đến những năm gần đây, việc khôi phục di 

tích để giáo dục truyền thống yêu nƣớc, lòng tự hào dân tộc đƣợc chú trọng thì các 

hiện vật đã bị hƣ hỏng hoàn toàn theo thời gian, do vậy cho đến nay tại di tích ATK 

Chợ Đồn không thống kê hiện vật đƣợc. Các hiện vật có chăng chỉ là trên cơ sở các 

tài liệu, hình ảnh, lời kể nhân chứng. Do đó, ngay cả trong lý lịch di tích, các cơ quan, 

đơn vị lập hồ sơ ATK Chợ Đồn cũng không thể có bản thống kê hiện vật theo quy 

định hiện hành. Đây cũng là một thách thức lớn, đòi hỏi các cấp quản lý di tích thuộc 

UBND tỉnh Bắc Kạn phải tăng cƣờng công tác sƣu tầm, bảo quản, phục hồi các hiện 

vật gắn với khu di tích, bởi đây là những chứng tích về một thời đã qua minh chứng 

cho giai đoạn gian khổ nhƣng vàng son và đầy tự hào của dân tộc ta.  

Bảng 2.4: Thống kê số lƣợng hiện vật tại các di tích lịch sử cách mạng ATK 

Tân Trào và Định Hóa giai đoạn 2014 - 2017  

STT Năm Số hiện vật tại 

ATK Tân Trào 

Số hiện vật tại ATK 

Định Hóa 

1 2014 110 113 

2 2015 112 127 

3 2016 116 171 

4 2017 123 245 

[Nguồn: Tổng hợp của NCS từ số liệu của BQL Khu Du lịch Lịch sử, Văn hóa và 

Sinh thái Tân Trào, BQL Khu Di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa]. 

Qua bảng số liệu hiện vật có thể nhận thấy rằng số lƣợng hiện vật tại các di 

tích ATK không nhiều, chủ yếu là những hiện vật mang tính chất tƣ liệu và những 

hiện vật gắn với hoạt động cách mạng của Đảng, nhà nƣớc, Bác hồ và các đồng chí 

lãnh đạo Đảng, nhà nƣớc ta trong những năm kháng chiến. Công tác quản lý, sƣu 

tầm, bảo quản hiện vật đã đƣợc các cấp quản lý thực hiện đảm bảo quy định, qua đó 

đã bảo quản tốt những hiện vật này trong thời gian qua. Tuy nhiên nhìn nhận một 

cách khách quan thì hoạt động trƣng bày giới thiệu và quảng bá những hiện vật này 

tại các di tích cũng nhƣ trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng chƣa đƣợc thực 

hiện một cách rộng rãi, hoạt động thuyết minh, giới thiệu giá trị hiện vật còn tƣơng 

đối đơn điệu. Trong đó đối với di tích ATK Chợ Đồn hiện chƣa thể thống kê đƣợc 

hiện vật tại khu di tích này, nguyên nhân là do chƣa có một đơn vị quản lý nhất 

quán, riêng biệt để thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản lý, thống kê, lƣu giữ, 
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bảo tồn, trƣng bày... hiện vật gắn với di tích. Đây là một trong những hạn chế cần 

sớm khắc phục để có thể quản lý một cách toàn diện hơn nữa di tích này. 

- Hoạt động phát huy giá trị di tích 

Hoạt động phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, 

Định Hóa, Chợ Đồn đƣợc thực hiện dƣới nhiều hình thức khác nhau. Hình thức phổ 

biến nhất là khai thác, phát huy giá trị di tích trên cơ sở đón tiếp, tổ chức hƣớng dẫn 

tham quan tại di tích. Theo đó, Ban Quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân 

Trào, Định Hóa, Chợ Đồn là đơn vị tổ chức đón tiếp và hƣớng dẫn khách tham 

quan, từng bƣớc bổ sung, chỉnh sửa nội dung hƣớng dẫn tại các di tích. Để phục vụ 

khách tham quan ngày một tốt hơn, các BQL thƣờng xuyên tổ chức thi tuyển, bồi 

dƣỡng hƣớng dẫn viên. Công tác đón tiếp hƣớng dẫn khách tham quan trong những 

năm qua có nhiều tiến bộ, đội ngũ hƣớng dẫn viên trƣởng thành. 

Hàng năm, các đơn vị tổ chức cho hƣớng dẫn viên tham gia tập huấn nghiệp 

vụ do các cơ quan chuyên môn của Trung ƣơng và địa phƣơng (Sở VHTTDL các 

tỉnh; Bảo tàng Hồ Chí Minh…) tổ chức. Qua tập huấn, trình độ chuyên môn, kỹ 

năng giới thiệu của hƣớng dẫn viên ngày càng đƣợc nâng cao, đáp ứng yêu cầu của 

khách tham quan du lịch. Bên cạnh đó để tăng cƣờng hoạt động khai thác, phát huy 

giá trị di tích, hằng năm BQL các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định 

Hóa, Chợ Đồn thực hiện phối hợp với các Công ty Du lịch, trƣờng học, các địa 

phƣơng tổ chức cho cán bộ nhân dân, học sinh, sinh viên đến tham quan khu di tích. 

Thời gian qua số lƣợng khách đến khu di tích ngày một tăng. Do đặc thù của các di 

tích ATK nên hàng năm các điểm di tích thuộc địa bàn các di tích ATK còn là địa 

điểm đón tiếp, giới thiệu cho nhiều đoàn khách quan trọng: các đồng chí lãnh đạo 

Đảng và Nhà nƣớc; lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành, các đoàn khách quốc tế: 

Liên bang Nga, Anh, Mỹ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cu ba, Lào, 

Philippin, Thái Lan, Ba Lan, Malaysia…, các đoàn khách trong nƣớc, nhiều đoàn 

khách có số lƣợng hàng ngàn ngƣời, khách đến khu di tích không chỉ để tham quan 

mà còn làm lễ báo công dâng Bác, lễ kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn, giao lƣu lửa trại 

với nhân dân địa phƣơng và cán bộ nhân viên của đơn vị. Do vậy, để phục vụ đón 

tiếp và phát huy giá trị di tích đƣợc thuận lợi, thời gian qua BQL các di tích lịch sử 

cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn thƣờng xuyên củng cố bổ sung cơ 

sở vật chất phục vụ cho việc đón tiếp và hƣớng dẫn khách tham quan: xây mới nhà 
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đăng ký khách, bãi đỗ xe, bổ sung bàn ghế các phòng đón tiếp khách, lắp đặt hệ 

thống truyền thanh, bộ video, lắp đặt lại hệ thống điện, tăng âm nhà trƣng bày... 

đồng thời phối hợp với các nhà xuất bản Trung ƣơng và địa phƣơng xuất bản nhiều 

đầu sách với số lƣợng hàng vạn cuốn để giới thiệu về khu di tích và tuyên truyền 

tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh; in tờ rơi, tờ gấp phát cho khách tham quan, xây 

dựng sơ đồ các khu di tích…. Với những hoạt động nêu trên, trong năm vừa qua 

lƣợng khách tham quan đến với các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định 

Hóa, Chợ Đồn ổn định và tăng theo từng năm, đã đón nhiều nghìn lƣợt khách tham 

quan trong và ngoài nƣớc. 

Bảng 2.5 : Bảng tổng hợp số lƣợng khách tham quan di tích ATK Tân Trào, 

Định Hóa, Chợ Đồn giai đoạn 2012 - 2018  

STT Năm Số đoàn khách 

tham quan ATK 

Định Hóa 

Số đoàn khách 

tham quan ATK 

Tân Trào 

Số đoàn khách 

tham quan ATK 

Chợ Đồn 

1 2012 624.000 520.000 222.700 

2 2013 564.989 600.000 245.300 

3 2014 672.000 650.000 300.000 

4 2015 691.840 710.000 360.000 

5 2016 667.000 700.000 400.000 

6 2017 680.000 710.000 450.100 

7 2018 700.000 710.000 484.500 

[Nguồn: Tổng hợp của NCS từ số liệu của BQL Khu Du lịch Lịch sử, Văn hóa và 

Sinh thái Tân Trào, BQL Khu Di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Phòng Văn 

hóa huyện Chợ Đồn] 

Tuy nhiên, qua nghiên cứu thực tế cho thấy, việc phát huy giá trị các di tích 

lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn mới chỉ triển khai ở hoạt 

động thuyết minh, tuyên truyền, hƣớng dẫn tham quan. Việc triển khai các sản 

phẩm du lịch mang tính chất đặc sản vùng miền để phục vụ tham quan du lịch, đặc 

biệt việc phát huy giá trị các di tích trên cơ sở liên kết thế mạnh vùng văn hóa còn 

đơn điệu, số lƣợng chƣa nhiều, việc lôi kéo cộng đồng tham gia phát huy giá trị di 

tích chƣa đƣợc chú trọng triển khai, do vậy chƣa thu hút đƣợc sức mạnh từ nguồn 

lực cộng đồng vào công tác phát huy giá trị di tích thời gian qua. Đây là một thực tế 

đòi hỏi chính quyền các cấp thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn 
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phải chú trọng vấn đề này trong thời gian tới. Thực tế này cũng đƣợc đa phần khách 

tham quan, du lịch cảm nhận và phản ánh, qua ý kiến của bà Nguyễn Thị Tâm - 

Khách tham quan đến từ Hà Nội: “Khi tham quan, chúng tôi được đội ngũ hướng 

dẫn viên dẫn đi tham quan di tích rất nhiệt tình, công tác chuyên nghiệp trong đón 

tiếp, chúng tôi rất hài lòng về thái độ phục vụ của họ. Thời gian tham quan của 

chúng tôi lưu lại đây không nhiều vì có ít sản phẩm du lịch để chúng tôi lựa chọn, 

hàng hóa còn nghèo nàn”. 

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị di tích 

Nguồn lực phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử 

cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn chính là nguồn kinh phí phục vụ cho 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích này. Theo đó, việc huy động các nguồn 

lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân 

Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đƣợc huy động từ ba nguồn chính là nguồn kinh phí ngân 

sách nhà nƣớc cấp, nguồn thu từ phí tham quan di tích và nguồn xã hội hóa. Đối với 

nguồn ngân sách do nhà nƣớc cấp, bao gồm 02 nguồn chín: Nguồn ngân sách cấp 

thƣờng xuyên cho các đơn vị quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, 

Định Hóa, ngân sách cấp cho UBND huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn để duy trì công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích và nguồn dự án, đề án cấp cho các đơn vị quản 

lý di tích nêu trên. Đối với nguồn chi không thƣờng xuyên cho các đề án, dự án đƣợc 

dùng để chống xuống cấp các điểm di tích thuộc các di tích lịch sử cách mạng ATK 

Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn, xây dựng sở hạ tầng, khu điểm đón tiếp, giao thông, 

cơ sở lƣu trú… phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Nhìn chung, 

trong thời gian qua, với nguồn kinh phí đƣợc ngân sách Nhà nƣớc cấp, việc quản lý, 

sử dụng đều tuân thủ đúng các nguyên tắc tài chính. Để đầu tƣ cho công tác bảo tồn 

và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn 

phải thông qua quá trình xây dựng hồ sơ, chuẩn bị đầu tƣ và đầu tƣ với nhiều cấp 

thẩm định về chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh cũng nhƣ của các cơ quan Trung 

ƣơng thuộc Bộ VHTTDL. Do vậy, để sử dụng nguồn ngân sách nhà nƣớc cấp, việc 

sử dụng phải đƣợc thực hiện đúng mục đích và có hiệu quả. 

Đối với nguồn thu từ phí tham quan di tích, đƣợc sử dụng với 80% kinh phí 

đƣợc để lại từ nguồn thu. Nguồn thu này đƣợc sử dụng để chi trả lƣơng cho hợp đồng 

lao động ngoài biên chế đƣợc giao của BQL di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào; 
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riêng đối với di tích ATK Định Hóa, Chợ Đồn do chƣa thực hiện thu phí tham quan di 

tích nên chi phí để bảo tồn chăm sóc di tích này chủ yếu từ nguồn ngân sách và nguồn 

xã hội hóa tại địa phƣơng. Đối với di tích ATK Tân Trào  đã tiến hành thu phí tham 

quan di tích, ngoài 80% kinh phí đƣợc để lại từ nguồn thu, một phần để quay trở lại tái 

đầu tƣ cho di tích với các hạng mục nhƣ tôn tạo cảnh quan, sửa chữa nhỏ, đầu tƣ cho 

công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích, bảo vệ, vệ sinh môi trƣờng di tích. Nhìn 

chung nguồn kinh phí thu đƣợc từ các nguồn lực đóng góp đáng kể cho công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ 

Đồn. Việc sử dụng nguồn lực này tại di tích trong những năm qua luôn đảm bảo các 

quy định của Nhà nƣớc và Pháp luật. Chẳng hạn đối với di tích ATK Tân Trào, theo 

báo cáo của đơn vị quản lý di tích này, thu sự nghiệp trong giai đoạn 2010 – 2015 năm 

cao nhất mới chỉ đạt con số hơn một tỷ đồng. 

Bảng 2.6. Bảng tổng hợp kinh phí thu từ phí tham quan di tích ATK Tân Trào, 

tỉnh Tuyên Quang  

STT Năm Tổng thu: Triệu đồng 

1 2010 511 

2 2011 600 

3 2012 670 

4 2013 750 

5 2014 850 

6 2015 1. 120 

[Nguồn: BQL Khu Du lịch Lịch sử, Văn hóa và Sinh thái Tân Trào] 

Qua bảng số liệu chúng ta có thể thấy nguồn thu từ hoạt động tham quan 

trong những năm qua tại các di tích không lớn. Song chi phí từ nguồn thu này đã 

góp phần quan trọng trong giảm thiểu gánh nặng ngân sách nhà nƣớc, chi trả tiền 

lƣơng cho cán bộ, nhân viên lao động hợp đồng tại khu di tích và tái đầu tƣ cho 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị tại các di tích. Đối với nguồn lực từ công tác xã 

hội hóa, nguồn lực này đƣợc thực hiện trên cơ sở đóng góp trực tiếp của các tổ chức, 

cá nhân cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, nguồn kinh phí này đƣợc thực 

hiện và huy động chủ yếu trong lĩnh vực phát huy giá trị di tích. Theo đó, hàng loạt 

cơ sở lƣu trú, đƣờng giao thông kết nối các điểm tham quan các di tích lịch sử cách 

mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đã đƣợc xã hội hóa trên cơ sở kêu gọi đầu 

tƣ cho công tác phát triển du lịch di tích. Bên cạnh đó nguồn công đức và đóng góp 



 87 

của nhân dân hằng năm thông qua các chƣơng trình hoạt động của các xã, huyện có 

di tích thuộc các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn cũng 

là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện tốt công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích trong thời gian qua. 

Nhìn chung việc quản lý các nguồn lực từ con ngƣời đến kinh phí dành cho 

hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK về cơ bản đã 

đƣợc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Một trong những hạn chế trong 

công tác này là việc huy động các nguồn lực phục vụ cho hoạt động bảo tồn và phát 

huy giá trị các di tích chƣa đƣợc thực hiện một cách có hiệu quả, do vậy việc huy 

động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong nƣớc và quốc tế mang lại 

hiệu quả chƣa cao, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích về cơ bản vẫn phải phụ 

thuộc vào nguồn ngân sách nhà nƣớc cấp và một phần rất nhỏ từ hoạt động thu phí 

tham quan di tích. 

2.1.1.6. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về di tích 

Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết đơn 

thƣ khiếu nại, tố cáo tại khu di sản đƣợc căn cứ vào Luật di sản văn hóa, Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và các văn bản dƣới Luật của 

Đảng và Nhà nƣớc. Trong những năm qua, các cấp quản lý các di tích lịch sử cách 

mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đã thƣờng xuyên 

tiến hành thanh tra kiểm tra đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn, theo đó các vấn đề có liên 

quan đến việc chấp hành pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di tích, đặc biệt là các 

vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, bảo tồn di tích, vệ sinh môi trƣờng, kinh 

doanh dịch vụ, cơ sở lƣu trú, tổ chức lễ hội… thuộc địa bàn di tích. Qua tham khảo 

ý kiến của ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang: 

“Xác định tầm quan trọng của các di tích lịch sử cách mạng trong việc giáo dục 

tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ sau này, ngành văn hóa chúng tôi 

luôn coi trọng nhiệm vụ bảo vệ và bảo tồn các di tích này, hoạt động thanh tra, 

kiểm tra được chúng tôi đặc biệt chú trọng. Trong những năm qua chúng tôi đã kịp 

thời phát hiện và ngăn chặn nhiều sai phạm từ các tổ chức, cá nhân trong công tác 

bảo vệ di tích đồng thời biểu dương nhiều trường hợp có đóng góp cho sự nghiệp 

bảo tồn loại hình di tích đặc thù này” [Tài liệu phỏng vấn năm 2019 tại Sở 

VHTT&DL tỉnh Tuyên Quang]. 
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Đối với di tích ATK Tân Trào, việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật, giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo tại di tích ngoài những quy định chung nêu 

trên còn thực hiện trên cơ sở: Quyết định số 2543/QĐ-TTg, ngày 20/12/2013 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, 

phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên 

Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; Quyết định Số 28/2014/QĐ-UBND, 

ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định trách nhiệm quản 

lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 2073/QĐ-TTg, Ngày 22/12/2017 

của Thủ tƣớng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du 

lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.  

Đối với di tích ATK Định Hóa, việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật, giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo tại di tích ngoài những quy định chung nêu 

trên còn thực hiện trên cơ sở: Quyết định Số 48/2014/QĐ-UBND, ngày 11/11/2014 của 

UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết 

định số 2014/QĐ-TTg, ngày 24/10/2016 của Thủ tƣớng chính phủ 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 an toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch đến năm 2030; Quyết định 

số 491/QĐ-TTg, ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Thủ tƣớng chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch xây dựng liên vùng chiến khu cách mạng ATK Thái Nguyên – Tuyên 

Quang – Bắc Kạn đến năm 2030 và quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 

2013 của Thủ tƣớng chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế – xã hội vùng 

trung tâm ATK Định Hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2020. 

Đối với di tích ATK Chợ Đồn, việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, 

giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo tại di tích ngoài những quy định chung nêu trên còn 

thực hiện trên cơ sở: Quyết định số 2100/QĐ-UBND, ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 

2025 tầm nhìn 2030; Quyết định Số 1454/2013/QĐ-UBND, ngày 10/9/2013 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Nhìn chung, công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện những sai phạm và 

biểu dƣơng những cá nhân, tổ chức có đóng góp cho công tác bảo tồn và phát huy 
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giá trị các di tích ATK đã đƣợc chính quyền các cấp thực hiện tốt. Nhờ vậy, các sai 

phạm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK 

Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đƣợc hạn chế và giảm thiểu, góp phần vào thành 

công của công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích này trong thời gian qua.  

2.1.2. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý 

di tích lịch sử cách mạng ATK 

Quá trình quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, 

Chợ Đồn đƣợc thực hiện nhất quán theo phân cấp quản lý cụ thể. Về mặt hành chính 

nhà nƣớc là sự quản lý nhất quán từ Trung ƣơng tới địa phƣơng. Trong thực hiện cơ 

chế phối hợp quản lý khu di sản, BQL các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, 

Định Hóa, Chợ Đồn, UBND các huyện và xã có di tích đóng vai trò quan trọng, trực 

tiếp tham gia việc quản lý các di tích. 

Sở VHTTDL các tỉnh là cơ quan lý nhà nƣớc về văn hóa sẽ chỉ đạo các BQL 

các khu di tích, các BQL sẽ phối hợp với Sở VHTTDL thông qua các phòng ban 

chức năng trực thuộc Sở theo từng lĩnh vực của công tác quản lý di tích. Các phòng 

ban và đơn vị trực thuộc Sở sẽ phối hợp với BQL các khu di tích trong thực hiện 

nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK. 

BQL các khu điểm di tích sẽ phối hợp với chính quyền địa phƣơng các 

huyện có di tích thông qua các phòng ban chuyên môn của huyện và UBND các xã 

thuộc huyện. Theo đó, các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực công tác chuyên môn 

các BQL di tích sẽ phối hợp với UBND các huyện thông qua các phòng chuyên 

môn của huyện nhƣ: phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài nguyên Môi trƣờng, 

phòng Công thƣơng… 

Để phát huy giá trị di tích trên cơ sở thế mạnh từ tài nguyên văn hóa cộng 

đồng, BQL các di tích là đơn vị chủ động đứng ra thực hiện mô hình này trên cơ sở 

sự phối hợp hài hòa với cộng đồng địa phƣơng cũng nhƣ các phòng ban chuyên 

môn thuộc Sở VHTTDL và chính quyền địa phƣơng thực hiện các nhiệm vụ của 

công tác quản lý nhƣ: xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch du lịch, sản phẩm du lịch, 

tuyến điểm tham quan, an ninh trật tự, vệ sinh môi trƣờng, đào tạo nhân lực cộng 

đồng… đều đƣợc thực hiện trên cơ sở sự phối hợp thống nhất giữa BQL di tích và 

các phòng ban chuyên môn thuộc Sở VHTTDL, UBND các xã và các phòng chuyên 

môn thuộc UBND huyện. Trong thời gian qua, việc khai thác và phát huy giá trị tại 

các khu, điểm di tích cách mạng ATK đã thu đƣợc nhiều kết quả tích cực từ cơ chế 
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phối hợp thống nhất nêu trên, qua đó góp phần quảng bá giá trị di tích phục vụ cho 

đời sống xã hội đƣơng đại…. Tuy nhiên, cũng có một số hạn chế nhất định trong 

thực hiện cơ chế này nhƣ công tác bảo vệ di tích, triển khai thực hiện quy hoạch bảo 

tồn di tích, triển khai thực hiện quy hoạch du lịch di tích… 

Do điều kiện đặc thù so với một số di tích quốc gia đặc biệt trên toàn quốc, 

các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn bao gồm nhiều 

điểm di tích với các loại hình di tích khác nhau, lại nằm đan xen trong các khu dân 

cƣ, một số di tích hiện đang là nơi ở và sinh hoạt của các gia đình, các di tích nằm 

phân bố và trải dài trên địa phận hành chính nhiều xã, huyện thuộc các tỉnh, các di 

tích đƣợc sở hữu dƣới nhiều hình thức khác nhau, do vậy để đảm bảo cho công tác 

quản lý các di tích này đƣợc thực hiện một cách nhất quán thì quản lý nhà nƣớc 

đóng vai trò quan trọng và chủ động trong nhiều hoạt động của công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích ATK. Sự phân cấp quản lý nhà nƣớc đƣợc thực hiện một 

cách nhất quán từ Trung ƣơng tới địa phƣơng và trên cơ sở tình hình thực tiễn tại 

các di tích mà có những hình thức quản lý cụ thể. Bên cạnh quản lý nhà nƣớc tại các 

di tích, sự tham gia một cách tích cực của cộng đồng cũng đóng một vai trò quan 

trọng trong hoạt động quản lý tại các điểm di tích.  

BQL các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa là những đơn 

vị trực tiếp quản lý các di tích. Trong quản lý các di tích này, BQL quản lý trực tiếp 

về mặt chuyên môn cùng sự phối hợp của chính quyền địa phƣơng để bảo vệ và bảo 

tồn các công trình này. Đối với các di tích đƣợc nhà nƣớc quản lý, BQL các di tích 

lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa có nhiệm vụ bảo vệ, bảo tồn di tích, 

quản lý, thuyết minh, tuyên truyền, hƣớng dẫn khách tham quan học tập, nghiên cứu 

tại di tích và phối hợp với các cấp, ngành liên quan tổ chức các hoạt động quản lý, 

bảo tồn, phát huy giá trị di tích theo quy định hiện hành của pháp luật. Các hoạt 

động sƣu tầm tƣ liệu, hiện vật có liên quan để bổ sung cho bảo tàng di tích, tôn tạo 

không gian, cảnh quan, môi trƣờng trong khu di sản. Đối với mô hình quản lý hoàn 

toàn do nhà nƣớc đảm nhận, các hoạt động tại các khu, điểm di tích: Tu bổ, tôn tạo, 

tổ chức trƣng bày, giới thiệu về di tích cũng nhƣ các hoạt động khai thác, phát huy 

giá trị di tích… đều đƣợc BQL các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định 

Hóa xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong đó có cả sự phối hợp của cộng 

đồng dân cƣ các dân tộc sinh sống trong khu vực di tích, vai trò của cộng đồng đƣợc 

đề cao nhƣ một thành tố cơ bản cấu thành nên di tích.  
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Một trong những hạn chế thấy rõ trong cơ chế phối hợp của các cơ quan nhà 

nƣớc đối với hoạt động quản lý tại các di tích lịch sử cách mạng ATK đó là sự phối 

hợp để thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích này chƣa thật sự 

chặt chẽ, đặc biệt là trong thực hiện quy hoạch tổng thể đƣợc duyệt hoặc trong các 

dự án đầu tƣ xây dựng. Rõ ràng rằng hoạt động quản lý các di tích lịch sử cách 

mạng ATK thuộc cả ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn không chỉ có sự 

tham gia của sở VHTTDL, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, UBND các xã có 

di tích, Ban quản lý các khu điểm di tích mà còn có sự tham gia của nhiều đơn vị 

khác nhƣ phòng tài nguyên môi trƣờng, phòng tài chính, sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng, Sở Tài chính. Việc thể hiện vai trò của các Sở liên quan nhƣ Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ các tỉnh đã bƣớc đầu đƣợc thể 

hiện trong hoạt động quản lý tại các di tích, vai trò của các phòng ban liên quan thuộc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh cũng đã đƣợc thể hiện, tuy nhiên khi thực 

hiện một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động quản lý các di tích lịch sử cách mạng 

ATK chẳng hạn nhƣ: Các Ban quan lý muốn quy hoạch di tích nhƣng bên ngành tài 

nguyên môi trƣờng lại không bố trí đƣợc đất để quy hoạch, hoặc khi xây dựng muốn 

làm đƣờng các công trình phục vụ cộng đồng và xã hội thì ngƣời ta phải tính đến việc 

bảo vệ di tích hoặc di dời di tích nếu có thể hoặc tránh di tích ra thì ngành văn hóa sẽ 

phải ở trong thành phần để xây dựng các quy hoạch đó nhƣng thực tế ngành lại không 

đƣợc tham gia, điều này dẫn tới việc lập, phê duyệt quy hoạch và quá trình thực hiện 

các quy hoạch khác mà có liên quan đến di tích luôn gặp nhiều khó khăn và có sự 

“vênh” nhau giữa lý thuyết và thực tiễn...hoặc trong quá trình thực hiện Luật DSVH 

lại vƣớng phải các Luật liên quan nhƣ luật đầu tƣ, luật xây dựng, luật kiến trúc, luật 

quy hoạch...dẫn đến việc thực hiện gặp nhiều khó khăn mà một trong những khó khăn 

chúng ta có thể thấy rõ tại các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đó là việc lập quy hoạch tổng thể chƣa đƣợc thực hiện 

một cách đồng bộ, quá trình thực hiện những quy hoạch đã đƣợc duyệt triển khai rất 

chậm...đây là một thực tế đòi hỏi chính quyền, các cấp quản lý di tích cần tăng cƣờng 

phối hợp, đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động quản lý các di tích này. 

Một hạn chế nữa trong phối hợp giữa các cấp quan lý đối với hoạt động bảo 

tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK đó là sự chồng chéo trong 

thực hiện vai trò của các bên liên quan đối với công tác này. Một thực tế có thể thấy 

rõ đó là việc quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK trên địa bàn các tỉnh Tuyên 
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Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn có sự tham gia của nhiều chủ thể quản lý nhà nƣớc 

nhƣ: Các Ban quản lý di tích, chính quyền UBND cấp huyện hoặc xã, bên cạnh đó 

còn có sự tham gia của một số Ban quản lý di tích do UBND cấp xã thành lập...điều 

này đã tạo nên sự chồng chéo trong hoạt động quản lý các di tích này. Ban quản lý 

là các đơn vị chuyên môn đƣợc giao quan lý các di tích nhƣng chính quyền địa 

UBND cấp huyện hoặc cấp xã cũng quản lý về mặt hành chính tại các di tích này 

trong khi đó sự phân công quản lý các di tích ATK đối với Sở VHTTDL các tỉnh và 

UBND các huyện cũng chƣa có đƣợc sự thống nhất cơ bản dẫn đến sự chồng chéo 

trong thực hiện công tác quản lý các di tích này. Đây cũng là một trong những 

nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp của các di tích ATK do không phân rõ đƣợc 

trách nhiệm lập dự án bảo tồn, lập quy hoạch bảo tồn hoặc quản lý di tích và cộng 

đồng dân cƣ...đây là một trong những hạn chế, bất cập đòi hỏi chính quyền UBND 

các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần có sự phân công, phân cấp quản 

lý một cách rõ ràng trong từng lĩnh vực cụ thể của hoạt động quản lý các di tích 

ATK thuộc địa bàn quản lý của mình.  

 2.2. Thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử ATK từ cộng đồng 

 2.2.1. Các hoạt động của cộng đồng trong công tác quản lý di tích lịch sử 

cách mạng ATK  

2.2.1.1. Cộng đồng trong công tác bảo vệ, bảo tồn di tích  

Trong hoạt động quản lý tại các di tích lịch sử cách mạng ATK, cộng đồng 

đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

tại các di tích này. Khác với cơ quan quản lý nhà nƣớc thì cộng đồng dân cƣ là 

những ngƣời sống trực tiếp tại các điểm di tích, họ sống hàng ngày hàng giờ cùng 

với di tích, bản thân di tích tồn tại một cách thƣờng trực trong chính cuộc sống của 

họ do vậy trong hoạt động bảo vệ, bảo tồn di tích cộng đồng đóng vai trò vô cùng 

quan trọng. Di tích lịch sử đƣợc ra đời, tồn tại và phát triển trong chính môi trƣờng 

của cộng đồng, do vậy cộng đồng đóng vai trò quan trọng hàng đầu, thậm chí trở 

thành trung tâm của công tác quản lý di tích. Bởi vì suy cho cùng mọi di tích chỉ 

thật sự có giá trị và tính ứng dụng khi mà di tích đó phát huy đƣợc vai trò của nó 

trong đời sống xã hội đƣơng đại, có nghĩa là di tích đó do cộng đồng sinh ra, vì 

cộng đồng mà tồn tại. Di tích lịch sử tồn tại trong đời sống cộng đồng đƣợc cộng 

đồng lƣu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị trong chiều dài lịch sử của chính cộng 

đồng đó. Cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị DTQGĐB Tân Trào, 
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Định Hóa, Chợ Đồn cũng là một trong những yếu tố cơ bản, mấu chốt tạo nên 

nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích này. 

Các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn, cộng 

đồng đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong công tác bảo tồn di tích. Cộng đồng ở 

các di tích này trong những năm qua đã tham gia tích cực vào công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích cách mạng, với đặc thù của di tích ATK bao gồm nhiều 

điểm di tích, các điểm di tích lại tồn tại đan xen trong cộng đồng dân cƣ, thậm chí 

một số di tích hiện là nơi ở và sinh sống của cộng đồng dân cƣ. Đặc thù này đã đặt 

cộng đồng trong một vai trò then chốt của công tác bảo vệ, bảo tồn các di tích lịch 

sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn. 

Trong thời gian qua, xác định vai trò quan trọng của cộng đồng trong công 

tác quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn, BQL 

các di tích đã tiến hành nhiều biện pháp để nâng cao nhận thức, vai trò của cộng 

đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Để có cơ sở đẩy mạnh tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, BQL các di tích lịch sử cách mạng ATK 

Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đã tiến hành thâm nhập thực tế vào đời sống cộng 

đồng thông qua việc khảo sát, lập hồ sơ di tích. Qua đó BQL tích cực thực hiện các 

đợt tuyên truyền giới thiệu cho nhân dân sinh sống trong khu vực di tích. Bên cạnh 

đó, qua các đợt nghiên cứu, sƣu tầm hiện vật trong cộng đồng các cán bộ của BQL 

thực hiện phối hợp với cán bộ văn hóa huyện và cán bộ văn hóa các xã tuyên 

truyền, giới thiệu về tiềm năng, giá trị của di tích đến cộng đồng địa phƣơng, qua đó 

một bƣớc nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo tồn di tích. Bên cạnh 

đó, công tác bảo tồn di tích của các cấp quản lý di tích cũng đƣợc tham khảo rộng 

rãi ý kiến của cộng đồng, qua đó tạo sự đồng thuận cao của cộng đồng trong thực 

hiện công tác này. Đối với công tác bảo vệ, bảo tồn di sản, cộng đồng phải là đối 

tƣợng đầu tiên và trực tiếp của công tác tuyên truyền và là ngƣời thực hiện nhiệm 

vụ này trên cơ sở định hƣớng của Nhà nƣớc. Các quy định quy chế bảo tồn các di 

tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đƣợc phổ biến rộng rãi 

đến cộng đồng, đƣợc cộng đồng hiểu và chấp nhận, từ đó nâng cao nhận thức của 

cộng đồng trong công tác bảo vệ, bảo tồn các di tích. Qua phỏng vấn về vấn đề sự 

tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn khu di tích lịch sử cách mạng ATK 

Tân Trào, ông Phạm Văn Lƣơng - Chủ tịch UBND huyện Sơn Dƣơng cho biết: 

“Chính quyền huyện Sơn Dương luôn coi trọng sự tham gia của nhân dân trong 
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hoạt động bảo tồn di tích, đối với di tích của nhà nước quản lý thì cộng đồng là một 

thành phần quan trọng góp phần bảo vệ di tích trong mọi thời điểm còn đối với 

những di tích do cộng đồng hoặc tư nhân quản lý thì sự tham gia của cộng đồng 

nhân dân lại càng đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và vấn đề được chăm 

sóc bảo vệ của cộng đồng, vấn đề cảnh quan môi trường và ứng xử với khách tham 

quan cũng bắt nguồn phần lớn từ cộng đồng và giao tiếp với cộng đồng, do vậy 

chúng tôi luôn đề cao vai trò của cộng đồng trong mọi hoạt động của công tác bảo 

vệ và khai thác giá trị di tích” [Tài liệu phỏng vấn năm 2019 tại huyện Sơn Dƣơng]; 

Ông Hà Minh Quang - Nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn cho biết: “Cộng 

đồng là người dân gần gũi và trực tiếp giữ gìn và bảo vệ di tích, Nhà nước phải 

hướng dẫn và định hướng cho họ cùng quản lý và vận hành cho tốt, họ có nhân lực 

song nguồn lực hạn chế vì vậy nhà nước phải đầu tư theo quy hoạch và hỗ trợ để 

bảo tồn tôn tạo và quản lý vận hành có hiệu quả, đây là việc làm cần thiết vì là khu 

di tích đặc biệt cấp quốc gia nên nhà nước cần đầu tư mọi nguồn lực và cùng cộng 

đồng tham gia quản lý khai thác sử dụng và bảo vệ có hiệu quả nhất cho muôn đời 

sau” [Tài liệu phỏng vấn năm 2019 tại huyện Yên Sơn]. 

Nhắc đến các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc các tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn là nhắc tới những nét văn hóa địa phƣơng cơ bản của đồng 

bào vùng Việt Bắc. Đối với đồng bào dân tộc thuộc vùng sâu, vùng xa của vùng Việt 

Bắc, lối sống và phong tục đƣợc bảo tồn tƣơng đối tốt, tuy nhiên trƣớc tác động của 

cơ chế thị trƣờng và sự điều tiết của nhà nƣớc, nhiều yếu tố văn hóa mới đã đƣợc du 

nhập vào cuộc sống thƣờng ngày của đồng bào. Trang phục truyền thống đƣợc sử 

dụng vào những dịp lễ hội, sự kiện lớn; ngôn ngữ đƣợc Việt hóa để thuận tiện trong 

giao tiếp thay bằng tiếng dân tộc; những tiết mục dân ca, dân vũ không còn đƣợc 

ngƣời dân sử dụng hàng ngày mà chủ yếu thực hiện trong các ngày lễ lớn của cộng 

đồng… tuy nhiên những nét cơ bản, đặc sắc của văn hóa từng dân tộc vùng Việt Bắc 

về cơ bản vẫn đƣợc bảo lƣu và tồn tại cùng cuộc sống hằng ngày của đồng bào các 

dân tộc nơi đây, chính điều này đã tạo nên nét khu biệt về văn hóa các dân tộc trong 

khu vực với nhau và giữa vùng văn hóa Việt Bắc với các khu vực khác trong nƣớc, 

điều này tạo nên bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc [106]. Việc bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn 

có mối liên hệ mật thiết với bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc bởi chính nền 

văn hóa này là môi trƣờng tồn tại và phát triển của các di tích lịch sử cách mạng, sự 
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tồn tại và phát triển của văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc chính là điều kiện thuận 

lợi cơ bản để phát huy giá trị các di tích ATK trong khu vực trên cơ sở sự uyển 

chuyển, mềm mại của văn hóa cộng đồng các dân tộc nơi đây.  

Nhƣ vậy, đối với các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào tỉnh Tuyên 

Quang, Định Hóa tỉnh Thái Nguyên, Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn, cộng đồng đóng vai trò 

quan trọng trong công tác bảo vệ, bảo tồn di tích. Tuy nhiên quá trình tham gia của 

cộng đồng chỉ thật sự mang lại hiệu quả khi có sự tham gia định hƣớng của nhà nƣớc. 

Trong quá trình quản lý di tích, nhà nƣớc phải đặt cộng đồng là trung tâm của công tác 

quản lý, đây cũng là một trong những cách tiếp cận mới trong quản lý di tích hiện nay. 

2.2.1.2. Hoạt động khai thác và phát huy giá trị di tích của cộng đồng 

Đối với việc khai thác và phát huy giá trị di tích, cộng đồng đóng vai trò then 

chốt và là nguồn nhân lực chính tham gia vào công tác này. Quá trình khai thác và 

phát huy giá trị di tích chỉ thật sự có ý nghĩa khi di tích mang lại lợi ích cho cộng 

đồng và cộng đồng chính là nguồn lực quan trọng nhất góp phần vào thành công của 

quá trình khai thác và phát huy giá trị di tích. Cộng đồng tham gia vào công tác khai 

thác và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ 

Đồn đã trở thành một nhân tố không thể thiếu trong công tác quản lý di tích. Qua 

khảo sát cho thấy trong những năm qua, cộng đồng đã tham gia tích cực vào công tác 

này, qua đó góp phần làm cho di tích trở nên bền vững hấp dẫn hơn, giảm gánh nặng 

về ngân sách cho Nhà nƣớc đồng thời tăng cƣờng sự hiện diện của nhà nƣớc trong 

việc định hƣớng cho cộng đồng tham gia vào lĩnh vực khai thác và phát huy giá trị di 

tích, trong đó mô hình quản lý mang tính chất cộng đồng tự quản và gia đình tự quản 

về di tích đƣợc thực hiện tƣơng đối phổ biến và mang lại hiệu quả quản lý cao. 

 Khi nói đến các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ 

Đồn không thể không nhắc đến ngƣời dân ở khu vực Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn, 

những nhà cung ứng dịch vụ cho khách tham quan, du lịch. Ở khía cạnh du lịch có 

thể nói khách tham quan đã tạo ra những cơ hội thúc đẩy ngƣời dân nơi đây tham gia 

vào cung ứng các sản phẩm văn hóa du lịch. Điều này cho thấy, phát triển du lịch 

phải gắn liền với ngƣời dân địa phƣơng. Bởi họ chính là những ngƣời gắn liền với di 

tích; họ hồn nhiên, trong sáng, thật thà, chất phác, cần cù, nhiệt tình, yêu quê hƣơng 

đất nƣớc. Ngƣời dân cần đƣợc tham gia vào việc quản lý văn hóa và phát huy tiềm 

năng du lịch sẵn có trong dân. Họ là những nhà cung cấp dịch vụ du lịch. Thực tế cho 

thấy, nhiều nhà dân cung cấp dịch vụ ăn uống tại nhà. Khách du lịch sẽ đƣợc thƣởng 
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thức các món ăn dân dã nhƣ: gà đồi, thịt trâu xào măng chua; cá bống suối; thịt lợn 

rừng; thịt ngựa; xôi ngũ sắc; cơm lam chấm muối vừng, bánh nếp… với những loại 

rau thiên nhiên, sạch sẽ mang đặc trƣng núi rừng nhƣ: rau bò khai, rau dớn.… Ngoài 

ra, du khách có thể thƣởng thức những loại rƣợu đặc sản tại chỗ nhƣ: rƣợu men lá 

đƣợc chƣng cất theo bí quyết gia truyền của ngƣời địa phƣơng, với vị thơm của gạo 

và mùi hƣơng của men lá sẽ tạo cho du khách những vị giác mới lạ.  

Điểm nhấn du lịch hấp dẫn du khách nhớ đến các di tích lịch sử cách mạng 

ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn chính là truyền thống văn hóa đặc sắc của các 

dân tộc vùng Việt Bắc và cảnh quan gần nhƣ nguyên sơ của bản làng các dân tộc đã 

trở thành cái nôi của truyền thống cách mạng anh hùng bất khuất trong quá khứ và 

hiện tại. Theo lịch trình vào mùa Thu tháng Tám hàng năm, tại các di tích lịch sử 

cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn có nhiều sự kiện kỷ niệm, đón các 

đoàn đại biểu của các bộ, ban, ngành về tri ân nơi khai sinh ra đơn vị mình, tổ chức 

mình. Các đoàn hành hƣơng về nguồn, tham quan, tƣởng niệm đến các di tích lịch 

sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn thƣờng xuyên hơn. Cũng dịp 

thời gian này, tại các địa phƣơng thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc 

Kạn sẽ diễn ra các lễ hội, sự kiện văn hóa lớn mà theo Sở VHTTDL các tỉnh đã trở 

thành “thƣơng hiệu” riêng có của vùng căn cứ kháng chiến ATK Việt Bắc. Mỗi năm 

có hàng vạn ngƣời dân và du khách trong và ngoài nƣớc đổ về các di tích lịch sử 

cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn để đƣợc hòa mình vào bản sắc văn 

hóa các dân tộc nơi đây. Bản sắc văn hóa dân tộc vùng văn hóa Việt Bắc sẽ là cơ 

hội tốt để quảng bá mảnh đất, con ngƣời nơi đây. Sức hút của bản sắc văn hóa dân 

tộc vùng văn hóa Việt Bắc trong những năm qua chính là một trong những lý do có 

thể kết hợp tua (tour) du lịch nghỉ dƣỡng, sinh thái gắn với tham quan di tích lịch sử 

ở các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn. Có thể nói đây 

là một trong những hoạt động nổi bật mà các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân 

Trào, Định Hóa, Chợ Đồn cần nắm bắt cơ hội này để qua đó tăng cƣờng công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ATK gắn với cộng đồng các dân tộc nơi đây. 

Việc tổ chức các hoạt động này sẽ góp phần để các di tích lịch sử cách mạng ATK 

Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn giới thiệu với nhân dân và du khách trong và ngoài 

nƣớc về hình ảnh quê hƣơng, con ngƣời, đặc biệt là các giá trị văn hóa, lịch sử, 

truyền thống của quê hƣơng cách mạng. Qua phỏng vấn ý kiến của bà Hoàng Thị 

Mai - Con dâu ông Nguyễn Tiến Sự, ngƣời dân làng Tân Lập: “Được sinh ra và lớn 
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lên tại vùng núi Việt Bắc này, chúng tôi rất muốn được phát triển cùng với các di 

tích ở đây vì tôi rất tự hào với truyền thống cách mạng mà Đảng ta đã gây dựng 

được tại mảnh đất này, tôi tự nguyện làm một người hướng dẫn tham quan cho mọi 

người biết được các di tích thuộc địa phương chúng tôi” [PL2, ảnh 5]. 

2.2.2. Sự phối hợp giữa cộng đồng và nhà nước trong công tác quản lý các 

di tích 

- Nhà nƣớc xây dựng và ban hành các quy định quản lý di tích sẽ có tác động 

nhất định đến đời sống cộng đồng đòi hỏi phải có sự phối hợp và đồng thuận một 

cách hài hòa của cộng đồng trong thực hiện các quy định của nhà nƣớc. Các di tích 

lịch sử cách mạng ATK đƣợc các cấp quản lý xây dựng và ban hành những cơ chế, 

chính sách để bảo tồn và phát huy giá trị. Quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện 

những chính sách này sẽ có những tác động nhất định đến đời sống cộng đồng, ảnh 

hƣởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động và đời sống của cộng đồng các dân tộc 

sinh sống trên địa bàn các di tích ATK. Điều này cũng có nghĩa là nhà nƣớc và cộng đồng 

cần phải có sự phối hợp nhất định để đảm bảo hài hòa mối quan hệ của các bên liên quan 

trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK. 

- Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK sẽ đem 

lại nhiều lợi ích nhất định cho cộng đồng, ngƣợc lại sự tham gia của cộng đồng trong 

hoạt động này sẽ có tác động trở lại đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị các di 

tích. Trong quá trình quản lý các di tích ATK, chính quyền UBND các tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn sẽ tạo ra nhiều cơ hội để mang lại lợi ích cho cộng 

đồng, từ việc phát triển du lịch đến vấn đề sinh kế, tạo việc làm cho cƣ dân sinh sống 

trong địa bàn di sản. Quá trình thực hiện những hoạt động quản lý của nhà nƣớc, 

cộng đồng đƣợc tham gia vào việc bảo tồn di tích, quảng bá các giá trị DSVH của địa 

phƣơng đến với du khách. Điều này đƣợc biểu hiện ở nhiều hoạt động cụ thể trong 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, chẳng hạn nhƣ những thuyết minh hoặc 

hƣớng dẫn viên là ngƣời bản địa hoặc sự phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh các 

mặt hàng sản vật địa phƣơng, mặt hàng lƣu niệm, hàng ăn, các cơ sở lƣu trú… phục 

vụ nhu cầu tham quan, du lịch tại các di tích là do những cá nhân sinh sống trong 

cộng đồng thực hiện... 

- Trong quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK, việc tuyên truyền, quảng 

bá, phát huy giá trị các di tích đƣợc các cấp quản lý di tích triển khai thực hiện, qua 
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đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng. Trên cơ sở đó cộng đồng sẽ có 

những hoạt động thiết thực tham gia vào quá trình quản lý các di tích ATK. Ngƣợc 

lại, để cộng đồng đƣợc hiểu biết và đƣợc tham gia vào quá trình quản lý di tích thì các 

cấp quản lý phải luôn đề cao vai trò của cộng đồng trong từng lĩnh vực của hoạt động 

quản lý di tích. Trong những năm qua, các cấp quản lý di tích lịch sử cách mạng 

ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đã tiến hành nhiều hình 

thức tuyên truyền đến cộng đồng, qua đó cộng đồng địa phƣơng đƣợc thuyết phục 

về giá trị của DSVH nói chung các di tích lịch sử cách mạng ATK nói riêng.  

- Các cấp quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn thƣờng xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý 

các di tích lịch sử cách mạng ATK trên địa bàn quản lý. Đối với các di tích do cộng 

đồng quản lý, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích luôn đƣợc các cấp quản lý 

quan tâm gắn liền với truyền thống, phong tục tập quán địa phƣơng, vai trò của 

những ngƣời cao niên trong làng xã và các phong tục địa phƣơng đƣợc quan tâm 

hàng đầu. Các cấp quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn luôn coi kinh nghiệm và kiến thức của cộng đồng là 

cơ sở quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ATK. Việc này đã đem lại 

một mối quan hệ hài hòa giữa Nhà nƣớc và cộng đồng trong công tác quản lý các di 

tích lịch sử cách mạng ATK. 

- Cộng đồng tham gia vào quá trình quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK 

hiệu quả nhất khi có sự định hƣớng của nhà nƣớc. Ngƣợc lại sự tham gia một cách tích 

cực của cộng đồng đối với hoạt động quản lý sẽ góp phần hỗ trợ vô cùng cần thiết cho 

nhà nƣớc đối với từng lĩnh vực của công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch 

sử cách mạng ATK. Quá trình tham gia quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK của các 

cấp quản lý thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn sẽ tạo ra mối quan hệ 

và sự tác động hai chiều giữa các cấp quản lý và cộng đồng địa phƣơng. Sự tác động 

này sẽ tạo nên một mối quan hệ gắn kết hài hòa hơn khi có sự kết hợp giữa định hƣớng 

quản lý của Nhà nƣớc tới cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn di tích. Từ sự 

tác động đó, Nhà nƣớc và cộng đồng sẽ có những bàn bạc nhất định để đi đến sự thống 

nhất trong thực hiện công tác quản lý di tích. Điều này sẽ tạo nên sự đồng thuận cao 

của nhà nƣớc và cộng đồng trong hoạt động quản lý di tích. 

Nhƣ vậy rõ ràng trong các chủ thể liên quan, cộng đồng là các chủ thể gắn 

kết chặt chẽ đối với công tác quản lý di tích. Vai trò của cộng đồng trong việc bảo 
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tồn, phát huy giá trị di tích là rất to lớn. Việc nâng cao vai trò của cộng đồng trong 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích cần đƣợc nhìn nhận một cách thấu đáo và 

có những ứng xử phù hợp để cộng đồng tự nguyện tham gia trong sự nghiệp bảo tồn 

và phát huy giá trị các di tích, việc đảm bảo hài hòa mối quan hệ giữa các bên liên 

quan cũng chính là một trong những nguyên tắc quan trọng tạo nên sự liên kết giữa 

nhà nƣớc và cộng đồng trong một mối quan hệ hài hòa và bền vững nhất.  

2.3. Đánh giá chung 

2.3.1. Đánh giá về hoạt động quản lý và cơ chế phối hợp của các cơ quan 

nhà nước trong công tác quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK 

2.3.1.1. Những kết quả đạt được  

Trong thời gian qua các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên 

truyền, giới thiệu sự nghiệp cách mạng anh hùng bất khuất cũng nhƣ tình yêu nƣớc, 

ý chí đấu tranh của quân và dân ta đối với nhân dân trong và ngoài nƣớc cũng nhƣ  

bạn bè quốc tế. Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng ATK đã 

mang lại hiệu quả thiết thực trong các hoạt động văn hoá, xã hội, đáp ứng nguyện 

vọng của nhân dân, góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nƣớc, 

lòng tự hào dân tộc cũng nhƣ đạo đức cách mạng, phong cách, lối sống cho thế hệ 

trẻ Việt Nam ngày nay.  

Vai trò của các di tích lịch sử cách mạng ATK ngày càng đƣợc khẳng định. 

Các di tích đã góp phần không nhỏ trong thực hiện thắng lợi đƣờng lối, Chính sách 

của Đảng và Nhà nƣớc. Với những giá trị về lịch sử, văn hóa chứa đựng những tƣ 

tƣởng, đạo đức, nhân văn sâu sắc các di tích lịch sử cách mạng ATK nói chung, di 

tích cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn nói riêng đã 

trở thành những địa chỉ đỏ, các trƣờng học thực tiễn, trực quan, sinh động để nghiên 

cứu, học tập, tuyên truyền và giáo dục về tình yêu nƣớc, ý chí đấu tranh và lòng tự 

hào dân tộc. Đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, 

kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phƣơng, cũng nhƣ đời sống văn hoá và chính trị của 

đất nƣớc, góp phần nâng cao ý thức chính trị cho các tầng lớp nhân dân, củng cố 

niềm tin vào con đƣờng mà Đảng ta đã lựa chọn. Bên cạnh đó việc đƣa các di tích 

ATK vào phát huy giá trị đã biến các di tích không chỉ là điểm đến hấp dẫn của khách 

du lịch quốc tế mà còn là điểm viếng thăm chính thức của các đoàn ngoại giao, đối 

ngoại, chính khách, các Nguyên thủ khắp nơi trên thế giới khi đến Việt Nam, đóng 
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góp quan trọng vào chính sách ngoại giao và đƣờng lối đối ngoại của Đảng và Nhà 

nƣớc từ đó góp phần tăng cƣờng lòng tin và mở rộng sự hợp tác đối với đất nƣớc Việt 

Nam, điều đó càng có ý nghĩa trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. 

Việc xây dựng các quy hoạch tổng thể về bảo tồn cũng nhƣ phát huy giá trị 

các di tích đã bƣớc đầu đƣợc triển khai thực hiện, mặc dù quá trình triển khai công 

tác này chƣa đƣợc thực hiện một cách đồng bộ tại tất cả các di tích lịch sử cách 

mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn nhƣng việc bƣớc 

đầu triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch 

sử cách mạng ATK Tân Trào và Định Hóa đã tạo cơ sở nền móng cho công tác bảo 

tồn và phát phát huy giá trị tại các di tích này hiện tại và trong tƣơng lai đồng thời là 

kinh nghiệm để chính quyền tỉnh Bắc Kạn tiến hành xây dựng quy hoạch tổng thể 

cho di tích ATK Chợ Đồn. 

Cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản pháp lý bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích nói chung đã đƣợc UBND các tỉnh có di tích ban hành góp phần quan trọng 

trong việc quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK. Trên cơ sở của Luật Di sản 

văn hóa, chính quyền địa phƣơng các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đã 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản lý di tích trên 

địa bàn. Việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác 

quản lý di tích cũng đã bƣớc đầu đƣợc triển khai thực hiện. Qua đó đã tạo cơ sở 

pháp lý quan trọng cho hoạt động quản lý tại các di tích này trong thời gian qua. 

Các cấp quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn đã chú trọng công tác kiểm kê, xác minh, xếp hạng và đƣa vào 

phát huy tác dụng các di tích. Các BQL các di tích ATK đã đƣợc thành lập và phát huy vai 

trò trong hoạt động quản lý tại các di tích này. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý các di tích 

đƣợc củng cố, đội ngũ cán bộ, nhân viên tăng cƣờng, trình độ năng lực ngày càng 

đƣợc nâng lên rõ rệt, trở thành lực lƣợng nòng cốt trong các hoạt động bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK. 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm việc tại 

các BQL di tích ATK cũng nhƣ đội ngũ cán bộ ngành văn hóa các địa phƣơng có di 

tích đã đƣợc đào tạo về cơ bản. Đội ngũ cán bộ tại các di tích đƣợc tham gia đào tạo 

bồi dƣỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tham gia các 

lớp, khóa tập huấn do các cơ quan chức năng Trung ƣơng và địa phƣơng tổ chức, 

tham gia các Hội nghị Hội thảo trong nƣớc cũng nhƣ quốc tế. 
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Công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích đã đƣợc quan tâm triển khai 

thực hiện, qua đó đã góp phần quan trọng trong phát huy vai trò các di tích cách 

mạng ATK trong đời sống xã hội đƣơng đại. Các di tích lịch sử cách mạng ATK 

trên địa bàn ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đã đóng góp vai trò hết 

sức quan trọng trong việc phát triển du lịch, số lƣợng du khách trong và ngoài nƣớc 

đến tham quan các di tích di tích lịch sử cách mạng ATK ngày một tăng, mang lại 

hiệu quả thiết thực trong các hoạt động kinh tế, văn hoá - xã hội, nhất là ở các địa 

phƣơng có di tích. Với những giá trị to lớn về ý nghĩa văn hoá, lịch sử và tƣ tƣởng, 

hệ thống di tích lịch sử cách mạng ATK đã trở thành những điểm du lịch tham quan 

hấp dẫn có sức thu hút khách du lịch rất lớn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch ở 

nƣớc ta nói chung các địa phƣơng có di tích nói riêng. 

Công tác chuyên môn nghiệp vụ trong bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

cũng đã đƣợc triển khai một cách chuyên nghiệp. Các hoạt động nghiệp vụ trong 

chăm sóc, bảo vệ, bảo tồn, chống xuống cấp di tích… triển khai bài bản, các di tích 

đƣợc chăm sóc ngày càng khang trang, qua đó phục vụ tốt hoạt động tham quan du 

lịch cũng nhƣ đối ngoại của địa phƣơng và của Đảng và nhà nƣớc ta. 

Công tác quản lý bƣớc đầu đã huy động đƣợc sự tham gia của cộng đồng vào 

lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị tại các di tích. Cộng đồng trên cơ sở định hƣớng 

của nhà nƣớc đã tham gia một cách tích cực vào công tác bảo vệ, bảo tồn và phát 

huy các di tích lịch sử cách mạng ATK, đặc biệt là những hoạt động tham quan du 

lịch tại các di tích cách mạng ATK đã bƣớc đầu thu hút và đem lại nguồn lợi cho 

cộng đồng các dân tộc có di tích. Thành công này đã đặt nền móng cho những dự án 

du lịch cộng đồng tại các di tích lịch sử ATK trong thời gian tới. 

2.3.1.2. Những bất cập và hạn chế  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu không thể phủ nhận nói trên, từ thực 

tiễn tổ chức và quản lý hoạt động của các di tích lịch sử cách mạng ATK vẫn còn 

những hạn chế bất cập.  

Hiện nay trong hoạt động quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK đang 

có sự chồng chéo về chủ thể quản lý. Trên thực tế mỗi một di tích lịch sử cách 

mạng ATK đƣợc quản lý của rất nhiều chủ thể: Đó là sự quản lý của Bộ 

VHTTDL, Cục di sản Văn hoá, và trực tiếp là các cấp quản lý của các địa phƣơng 

của cộng đồng và cả của tƣ nhân tham gia quản lý. Có thể khẳng định sự tham gia 

của nhiều các chủ thể quản lý có những mặt tích cực nếu chúng ta có quản lý và 
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phân cấp một cách khoa học và hợp lý. Nhƣng bất cập từ sự chồng chéo trong quá 

trình quản lý và điều hành đối với các di tích ATK sẽ có những tác động tiêu cực 

đến quá trình bảo tồn, tôn tạo, cũng nhƣ sự hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của 

hệ thống quản lý di tích. Tại các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đây là một thực tế đã và đang diễn ra trong 

quá trình quản lý các di tích này. 

Bộ máy quản lý của các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn hiện nay rất khác nhau, việc phân cấp quản lý, mô 

hình quản lý, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị và BQL ở các địa phƣơng có di 

tích còn nhiều bất cập, chƣa tƣơng xứng với tầm vóc các DTQGĐB ATK thuộc các 

tỉnh. Cụ thể nhƣ DTLSCM ATK Tân Trào và ATK Định Hóa do Sở VHTTDL ở các 

địa phƣơng quản lý, trong khi đó tại DTLSCM ATK Chợ Đồn chƣa thành lập đƣợc 

BQL riêng biệt, việc quản lý di tích vẫn do UBND huyện Chợ Đồn phân cấp cho các 

BQL tại từng điểm di tích quản lý vì vậy, dẫn tới nhiều trở ngại trong quá trình quản 

lý các di tích. Sự thiếu đồng nhất, đồng bộ cũng nhƣ sự phối hợp giữa các di tích 

trong tổng thể hệ thống quản lý còn thiếu chặt chẽ và thiếu sự liên kết nhất định, chƣa 

phát huy đƣợc thế mạnh của cả hệ thống các di tích lịch sử cách mạng ATK nói 

chung và các di tích nói riêng trong việc phát huy vai trò của DSVH trong đời sống 

xã hội đƣơng đại cũng nhƣ thế mạnh trong phát triển du lịch tại các địa phƣơng. 

Công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị ở các di tích lịch sử 

cách mạng ATK có nhiều điều chƣa phù hợp. Việc bảo tồn và tôn tạo các di tích 

phụ thuộc nhiều vào ngân sách cũng nhƣ ý kiến chủ quan của lãnh đạo các địa 

phƣơng trong khi quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị các di tích là cơ sở 

quan trọng để thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lại ít đƣợc 

quan tâm thực hiện. 

Việc xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích vẫn còn thiếu sự thống nhất và không đồng bộ. Đối với DTLSCM ATK Định 

Hóa và Tân Trào, việc xây dựng quy hoạch riêng cho khu di tích đã đƣợc triển khai 

thực hiện và đã đƣợc phê duyệt nhƣng tại di tích ATK Chợ Đồn, việc xây dựng quy 

hoạch tổng thể vẫn chƣa đƣợc triển khai thực hiện. Đây là một trong những nguyên 

nhân dẫn đến sự thiếu đồng bộ, thiếu căn cứ khoa học để thực hiện công tác bảo tồn 

và phát huy giá trị các di tích ATK tại các địa phƣơng cũng nhƣ trong tổng thể sự 

liên kết các di tích ATK trong khu vực.  
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Việc ban hành quy chế quản lý riêng biệt, phù hợp với thực tiễn và đặc thù 

tại từng khu di tích ATK vẫn chƣa đƣợc thực hiện chính là một trong những hạn chế 

của công tác quản lý tại các di tích này. Mỗi một di tích đều có những điểm đặc thù 

riêng biệt, các di tích cách mạng ATK lại càng có những điểm đặc trƣng hơn ở quá 

trình ra đời, lịch sử hình thành phát triển cũng nhƣ đặc điểm riêng có của từng điểm 

di tích. Do vậy, việc áp dụng một quy chế quản lý di tích chung cho từng điểm di 

tích (với những đặc thù riêng biệt trong tình hình mới) sẽ khó bao quát đƣợc những 

vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý tại các di tích này. Đây là một thực tế đòi 

hỏi trong thời gian tới chính quyền địa phƣơng các tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn phải ban hành những quy định cụ thể, riêng biệt phù hợp với thực 

tế công tác bảo tồn và phát huy giá trị tại các di tích. 

Một hạn chế có thể thấy rõ trong công tác quản lý các di tích lịch sử cách 

mạng ATK là việc xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ tham quan du lịch còn hạn chế, 

mạng lƣới giao thông nối các điểm di tích không nhiều. Các phƣơng tiện vận chuyển 

mang tính dịch vụ phục vụ tham quan rất ít và hiện chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu khách 

tham quan. Các sản phẩm du lịch chƣa phong phú, những sản phẩm du lịch nhƣ nghỉ 

dƣỡng, cắm trại, đi bộ, trú nghỉ tại nhà dân (homestay), khám phá làng nghề không 

đƣợc chú trọng phát triển.… Bên cạnh đó, hoạt động phục vụ du khách đến nay vẫn 

còn thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu đồng bộ. Tại các khu, điểm di tích chƣa có nhiều 

biện pháp để giữ chân du khách, việc cung cấp các dịch vụ du lịch của cộng đồng 

chƣa gắn với bản sắc vùng miền của di tích do vậy chƣa tận dụng đƣợc lợi thế văn 

hóa của các dân tộc bản địa trong khai thác du lịch tại các di tích này.  

2.3.2. Đánh giá về hoạt động quản lý và cơ chế phối hợp của cộng đồng 

với nhà nước trong công tác quản lý di tích 

2.3.2.1. Những kết quả đạt được  

Trong thời gian qua, đƣợc sự quan tâm của Đảng, nhà nƣớc cùng sự định 

hƣớng của các cấp quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK, cộng đồng đã từng bƣớc 

thể hiện đƣợc vai trò to lớn của mình trong việc trực tiếp tham gia vào công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị DTLSCM ATK. Theo đó,công tác bảo vệ, bảo tồn tại các di 

tích đã đƣợc cộng đồng chủ động tham gia một cách tích cực dƣới sự định hƣớng 

của nhà nƣớc. Cộng đồng đã thể hiện đƣợc vai trò của mình với tƣ cách là những 

nhân tố tham gia bàn bạc, thảo luận, trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ này. Đối 
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với những hoạt động quản lý của nhà nƣớc trong hoạt động bảo tồn cũng nhƣ phát 

huy giá trị các di tích, cộng đồng đã trực tiếp tham gia phối hợp một cách tích cực 

với tƣ cách là những chủ thể đƣợc hƣởng lợi từ quá trình khai thác, phát huy giá trị 

di tích, sự tham gia của cộng đồng đã tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm 

vụ quản lý các di tích ATK trên địa bàn mà cộng đồng sinh sống. Đối với công tác 

bảo vệ, bảo tồn di sản, cộng đồng đã tham gia một cách tích cực và thƣờng xuyên, 

đặc biệt trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc vùng 

ATK Việt Bắc.  

Trong hoạt động khai thác và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng 

ATK, cộng đồng đang ngày càng tham gia tích cực vào lĩnh vực này góp phần vào 

việc quảng bá hình ảnh di tích đến với du khách, với tƣ cách những chủ thể đƣợc 

hƣởng lợi và trực tiếp tham gia vào quá trình khai thác và phát huy giá trị di tích, 

cộng đồng sinh sống trên địa bàn các dit ích lịch sử cách mạng ATK đang là nhân tố 

quan trọng hàng đầu góp phần phong phú thêm những sản phẩm du lịch, những sản 

vật địa phƣơng và các mặt hàng dịch vụ phục vụ tham quan du lịch. 

Đối với công tác cung cấp thông tin và thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác 

bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, cộng đồng là những chủ thể trực tiếp và thƣờng 

trực trong thực hiện những nhiệm vụ này tại địa bàn các di tích cách mạng ATK. 

Trong một số lĩnh vực của hoạt động bảo tồn di tích hoặc xác định những địa danh 

ghi dấu những sự kiện cách mạng, cộng đồng đã tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, 

công sức của mình với tƣ cách là những pho sử sống, ý kiến của cộng đồng đã và 

đang ngày càng đóng vai trò quan trọng giúp nhà nƣớc thực hiện toàn diện hơn nữa 

nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK trên địa bàn. 

2.3.2.2. Những bất cập và hạn chế  

Mặc dù đã có những đóng góp quan trọng trong hoạt động quản lý các di tích 

lịch sử cách mạng thời gian qua nhƣng nhìn nhận một cách khách quan và qua 

nghiên cứu, khảo sát thực tế tại địa bàn các di tích, cộng đồng trong việc tham gia 

vào hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK vẫn có 

những hạn chế nhất định. 

Trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng 

ATK, cộng đồng chƣa thật sự tích cực tham gia vào quá trình đánh giá hiệu quả của 

hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản này, chƣa thể hiện đƣợc tâm tƣ, 
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nguyện vọng của chính cộng đồng trong việc góp phần định hƣớng và trở thành một 

kênh tham khảo, giám sát quan trọng trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị các 

di tích lịch sử cách mạng ATK từ các cơ quan nhà nƣớc. 

Việc tham gia của cộng đồng trong hoạt động quản lý tại các di tích lịch sử 

cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn chƣa nhiều, sự tham gia của ngƣời 

dân trong hoạt động khai thác, phát triển du lịch chƣa mang tính chuyên nghiệp, 

nguồn thu từ hoạt động khai thác và phát huy giá trị các di tích chƣa thật sự đem lại 

sự ổn định về mặt kinh tế cho đồng bào các dân tộc nơi đây. Ngƣời dân địa phƣơng 

chƣa biết cách cung cấp các dịch vụ du lịch theo chuẩn của một điểm đến du lịch. 

Chủ yếu cung cấp các dịch vụ có sẵn một cách tự nhiên hoặc đem từ nơi khác về bán 

lấy lời nên không hấp dẫn đƣợc khách tham quan. Bên cạnh đó, việc khai thác thế 

mạnh từ bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc chƣa đƣợc triển khai trên cơ sở 

gắn với khai thác giá trị các di tích trong khi đây là một thế mạnh có tính độc đáo 

trong liên kết và phát huy giá trị các di tích mang tính chất vùng miền. Việc khai 

thác và phát huy giá trị các di tích trên cơ sở mối liên kết vùng vẫn chƣa đƣợc quan 

tâm triển khai thực hiện trên cơ sở thế mạnh từ sự gần nhau về địa lý cũng nhƣ văn 

hóa các dân tộc trong cùng một vùng văn hóa. Đây là một thiếu sót quan trọng cần 

đƣợc quan tâm triển khai thực hiện để tạo nên sự thống nhất trong đa dạng về văn 

hóa của các di tích thuộc vùng văn hóa Việt Bắc. 

2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế 

Đặc thù của các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ 

Đồn là di tích lịch sử cách mạng. Giá trị di tích chủ yếu nằm ở địa điểm diễn ra các 

sự kiện lịch sử cách mạng của Đảng và dân tộc, các di tích đƣợc làm từ tre, nứa, 

lá… không có đƣợc sự mềm mại từ những hoa văn của kiến trúc gỗ hoặc sự độc đáo 

của kiến trúc đá… do vậy khó có sự hấp dẫn từ trực quan di tích so với các di tích 

khác trong toàn quốc. 

Các cấp quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn chƣa thật sự quyết tâm vào cuộc trong công tác đầu tƣ đối 

với những nhiệm vụ mang tính chiến lƣợc của công tác quản lý tại các di tích ATK 

trên địa bàn quản lý, chẳng hạn nhƣ: xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể, ban 

hành các quy định quản lý riêng biệt, thành lập đơn vị quản lý với chức năng, thẩm 

quyền đầy đủ…  
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Sự phối hợp giữa các địa phƣơng có di tích nói chung cũng nhƣ tại các đơn 

vị quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK chƣa thật sự chặt chẽ và thƣờng 

xuyên. Đây là nguyên nhân dẫn tới thiếu tính liên kết, sự đồng bộ trong hoạt động 

quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị tại các di tích ATK trong tổng thể một vùng văn 

hóa Việt Bắc. 

Việc huy động các nguồn lực phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị các 

di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn 

vẫn còn nhiều bất cập do thiếu những cơ chế, chính sách cụ thể trong việc khuyến 

khích, kêu gọi đầu tƣ cũng nhƣ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong hoạt 

động bảo tồn và phát huy giá trị tại các di tích ATK. 

Sự phối hợp giữa nhà nƣớc và cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị các di tích ATK chƣa đƣợc thực hiện thƣờng xuyên. Nhà nƣớc thực hiện 

nhiều hoạt động quản lý tại các di tích nhƣng lại thiếu đi sự liên kết với cộng đồng 

dẫn tới sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện công tác quản lý khu di sản mang 

lại hiệu quả chƣa thật sự toàn diện. Bên cạnh đó do nhận thức của cộng đồng còn 

nhiều hạn chế nên việc huy động nguồn lực từ cộng đồng cho công tác bảo vệ, bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích gặp nhiều khó khăn. Cộng đồng còn chƣa thật sự thấy 

đƣợc giá trị của di tích cũng nhƣ nguồn lợi mà di tích mang lại cho họ để từ đó họ 

có những hành động thiết thực nhằm bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích phục 

vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phƣơng và gia đình. 

Sự phối hợp liên ngành giữa BQL di tích với các cơ quan trong hoạt động 

chuyên môn về bảo tồn, tôn tạo, tu sửa cấp thiết các di tích chƣa chặt chẽ, kịp thời, 

hiệu quả chƣa cao. Điều này là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự xuống cấp 

nghiêm trọng của một số di tích kiến trúc bằng tre, gỗ… thuộc các di tích lịch sử 

cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn. 

Việc xây dựng các tuyến tham quan du lịch di tích còn đơn điệu, không có 

tính hấp dẫn, các mặt hàng dịch vụ cũng nhƣ sự tham gia của cộng đồng trong công 

tác này chƣa thật sự tích cực. Nhà nƣớc cũng chƣa có sự hỗ trợ và định hƣớng xứng 

tầm để cộng đồng tham gia vào hoạt động du lịch di tích với tƣ cách là một ngành 

kinh tế, đóng góp sự phát triển cho địa phƣơng. 

Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trải nghiệm, du lịch đồng quê chƣa đƣợc 

triển khai đồng bộ tại các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ 
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Đồn. Trong khi đây là một trong những thế mạnh cần phát huy trong quá trình khai 

thác, phát huy giá trị các di tích. 

Tiểu kết 

Công tác quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn thời gian qua đã thu đƣợc nhiều kết quả tích cực. 

Hoạt động quản lý của nhà nƣớc đã có sự phân cấp từ Trung ƣơng tới địa phƣơng 

một cách tập trung, thống nhất. Bên cạnh đó cũng có sự tham gia của cộng đồng là 

một trong những điểm mới trong công tác quản lý các di tích này. Việc này đã tạo cơ 

sở thuận lợi trong triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ của công tác quản lý, bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK tại các địa phƣơng.  

Công tác quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, 

Chợ Đồn thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn trong thời gian kể từ 

sau khi các di tích này đƣợc công nhận là di tích quốc gia đặc biệt đến nay đã đƣợc 

thực hiện trên hai phƣơng diện cơ bản nhất của công tác quản lý là vai trò quản lý 

nhà nƣớc tại các điểm nghiên cứu và sự tham gia quản lý của cộng đồng. Trên cơ sở 

thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc tại các di tích ATK và sự tham gia quản lý của 

cộng đồng, có thể nhận ra những thành công, hạn chế của công tác quản lý tại các di 

tích này, đồng thời cũng có thể tìm ra nguyên nhân dẫn tới hạn chế làm cơ sở để 

đƣa ra giải pháp nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác quản lý các di tích này thời 

gian tới. 

Trên thực tế, hoạt động quản lý tại các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân 

Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đã thu đƣợc những kết quả tích cực qua đó đáp ứng đƣợc 

yêu cầu công tác quản lý di tích. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân chủ quan cũng 

nhƣ khách quan, công tác quản lý các di tích này còn bộc lộ những hạn chế, bất cập 

trong công tác quản lý di tích này trên nhiều phƣơng diện quản lý của nhà nƣớc 

cũng nhƣ của cộng đồng, chẳng hạn nhƣ: việc đầu tƣ chiến lƣợc để xây dựng và 

thực hiện quy hoạch đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt chƣa đƣợc triển khai 

đồng bộ; cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ đúng mức; việc 

huy động nguồn lực đầu tƣ cho di tích thiếu cơ chế chính sách; bộ máy quản lý di 

tích còn nhiều bất cập… là những vấn đề cấp bách cần có những giải pháp cụ thể để 

giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích này thời gian tới. 
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Chƣơng 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DI TÍCH  

LỊCH SỬ CÁCH MẠNG ATK THUỘC BA TỈNH  

TUYÊN QUANG, THÁI NGUYÊN, BẮC KẠN  

3.1. Những căn cứ để đƣa ra giải pháp 

3.1.1. Những yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý của Nhà nước và cộng 

đồng đối với di tích lịch sử cách mạng ATK 

3.1.1.1. Những yếu tố tích cực 

Trên cơ sở nền tảng của di tích lịch sử, với những giá trị lịch sử đặc biệt, tiêu 

biểu của quốc gia, các di tích cách mạng ATK, luôn là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ 

của dân tộc, đóng góp phần không nhỏ vào sự phát triển Kinh tế - Xã hội của địa 

phƣơng. Với ý nghĩa và tầm quan trọng nhƣ vậy, việc quản lý, bảo tồn và phát huy 

giá trị các di tích cách mạng ATK đóng vai trò rất quan trọng trong bối cảnh hiện 

nay. Thực tế nêu trên đòi hỏi các cấp chính quyền, các nhà quản lý văn hóa cần có 

nhận thức đúng đắn về vấn đề quản lý trong mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn và 

phát triển, giữa lý luận và thực tiễn. 

Một trong những thuận lợi trong công tác quản lý các di tích lịch sử cách 

mạng ATK trong bối cảnh hiện nay đó là nhà nƣớc đã thể hiện vai trò của mình 

trong hoạt động này. Để quản lý DSVH nói chung, di tích lịch sử cách mạng nói 

riêng, nhà nƣớc đã ban hành những quy định chung tạo nên hành lang pháp lý làm 

cơ sở cho hoạt động quản lý. Việc quản lý các di tích cách mạng ATK hiện nay về 

cơ bản vẫn đƣợc thực hiện trên cơ sở Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện 

hành về quản lý di sản văn hóa trên toàn quốc. Ngoài Luật Di sản văn hóa (ban hành 

năm 2001, đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2009), Quốc hội cũng đã ban hành nhiều bộ 

luật liên quan đến quản lý di tích nhƣ: Luật Bảo vệ Môi trƣờng, Luật Đất đai, Luật 

Du lịch … Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp lý liên quan trong lĩnh 

vực quản lý di tích, nhƣ: Chỉ thị số 05/2002/CT-TTg, ngày 18/2/2002 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về việc tăng cƣờng các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di 

tích và ngăn chặn, đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học…. Bộ trƣởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành: Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT, 

ngày 24/7/2001 phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch 

sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020; Chỉ thị số 73/CT-BVHTTDL 



 109 

ngày 19/5/2009 về việc tăng cƣờng công tác quản lý di tích và các hoạt động bảo 

quản, tu bổ và phục hồi di tích; Chỉ thị số 16/CT-BVHTTDL, ngày 3/2/2010 về việc 

tăng cƣờng công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngƣỡng tại di tích… có 

thể thấy để quản lý các di tích lịch sử văn hóa nói chung, trong đó có các di tích 

cách mạng ATK, nhà nƣớc đã ban hành những quy phạm chung làm cơ sở để thực 

hiện công tác quản lý các di sản văn hóa. Bên cạnh đó, ở các địa phƣơng cũng ban 

hành những quy định cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của mỗi địa 

phƣơng nhƣ những quy chế quản lý di tích trên địa bàn các tỉnh, những quy định 

đặc thù tại các điểm di tích, quy chế quản lý, tổ chức lễ hội... 

Các hoạt động quản lý di tích cách mạng ATK đã đƣợc nhà nƣớc quan tâm 

triển khai thực hiện ở hàng loạt nhiệm vụ của công tác quản lý nhƣ: Xây dựng và 

thực hiện quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích, tổ chức thực hiện các hoạt 

động nghiệp vụ tại di tích, huy động nguồn lực cho công tác bảo tồn, thanh tra, 

kiểm tra… nhà nƣớc cũng tiến hành thành lập bộ máy quản lý các di tích cách mạng 

ATK, ở mỗi địa phƣơng có di tích đều thành lập các đơn vị quản lý nhƣng cấp quản 

lý thì lại khác nhau, chẳng hạn: Khu di tích ATK Tân Trào có BQL Khu Du lịch 

Lịch sử, Văn hóa và Sinh thái Tân Trào trực thuộc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang, 

Khu di tích ATK Định Hóa tỉnh Thái Nguyên có Ban Quản lý Di tích trực thuộc 

UBND tỉnh Thái Nguyên (từ 1/10/2018 Ban quản lý di tích ATK Định Hóa trực 

thuộc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên), đối với di tích ATK Chợ Đồn các BQL di 

tích cũng đã đƣợc thành lập tại các địa phƣơng... 

Qua nghiên cứu nêu trên chúng ta có thể thấy rằng DSVH nói chung, trong 

đó có các di tích cách mạng ATK là nguồn nội lực quan trọng có giá trị đặc biệt về 

cả vật chất và tinh thần của dân tộc ta. Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

này không những chỉ mang ý nghĩa về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và giáo 

dục... mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng và bảo tồn bản sắc văn hóa dân 

tộc và phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. Để thực hiện tốt công tác quản lý 

các di tích cách mạng ATK ở mỗi địa phƣơng đều có cơ chế tổ chức và bộ máy 

quản lý khác nhau đối với các di tích cách mạng ATK, tùy vào tình hình cụ thể của 

từng di tích đƣợc công nhận. Bên cạnh cơ sở pháp lý là Luật Di sản văn hóa và các 

quy định hiện hành của Chính phủ, các Bộ, Ngành liên quan, mỗi địa phƣơng cũng 

ban hành một số quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế để quản lý tốt các di 
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tích cách mạng ATK tại địa bàn của mình. Quá trình thực hiện công tác quản lý các 

di tích cách mạng ATK bên cạnh những kinh nghiệm nêu trên cần chú trọng đến 

công tác bảo vệ và phát huy các giá trị của di tích; sự gắn kết với cộng đồng địa 

phƣơng; nâng cao nguồn lực quản lý các di tích; thực hiện nghiêm túc việc quản lý 

các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; công tác tổ chức các hoạt động lễ hội gắn với di 

tích và đặc biệt là công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo tại các di tích. Di tích cách mạng 

ATK là di tích lịch sử cần đƣợc bảo vệ theo giá trị nguyên gốc nhằm bảo tồn tính 

chân thực của di tích. 

Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của DSVH ngày càng đƣợc khẳng định, qua 

đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội. Nằm trong bối cảnh chung đó, 

các di tích lịch sử cách mạng cũng ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong đời 

sống xã hội đƣơng đại 

3.1.1.2. Những yếu tố tiêu cực 

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy quá trình toàn cầu hóa nền văn hóa cùng 

những đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc đã và đang đặt 

ra nhiều vấn đề đối với công tác quản lý các di tích lịch sử cách mạng trong thời đại 

hiện nay. Cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất, di tích lịch sử cách mạng ATK chủ yếu phân bố trên không gian 

các tỉnh địa hình núi non hiểm trở, phức tạp, nhiều rừng rậm đi lại khó khăn, đƣợc 

xây dựng chủ yếu bằng vật liệu truyền thống tranh, tre, nứa, lá… kém bền vững, dễ 

bị côn trùng phá hoại, lại trải qua một thời gian dài không đƣợc chăm sóc và bảo 

quản cộng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng cao nên hầu hết các di tích 

chỉ tồn tại dƣới dạng địa điểm, địa danh lịch sử. Giá trị lịch sử và văn hóa của khu 

di tích là vô cùng to lớn, nhƣng cho đến nay có những di tích đã bị biến mất hoàn 

toàn chỉ còn lại địa điểm ghi dấu sự kiện. Hiện trạng này khiến cho công tác bảo tồn 

và phát huy giá trị các di tích cách mạng gặp nhiều khó khăn, thiếu tính bền vững 

nếu không có đƣợc sự quan tâm nhất định của các ngành chức năng từ Trung ƣơng 

tới địa phƣơng. Đây cũng chính là những thách thức đang đặt ra trong công tác bảo 

tồn, phát huy giá trị các di tích cách mạng trong bối cảnh hiện nay. 

Thứ hai, việc huy động nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

các di tích lịch sử cách mạng gặp nhiều trở ngại do các di tích lịch sử cách mạng 

không nằm tập trung mà phân bố trên một không gian rộng lớn thuộc nhiều tỉnh 

thành với số lƣợng di tích lớn, địa danh liên quan nhiều cùng thời gian diễn ra 
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những sự kiện lịch sử quan trọng kéo dài, khiến cho công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị các di tích này trở nên khó khăn phức tạp, đòi hỏi phải đầu tƣ nhiều công sức, 

trí tuệ và kinh phí của các cấp chính quyền từ Trung ƣơng đến địa phƣơng và cộng 

đồng cƣ dân sống trên địa bàn có di tích. Trong khi đó các di tích lịch sử cách mạng 

gắn với quá trình đấu tranh của dân tộc và mang nhiều giá trị, ý nghĩa lịch sử lại gặp 

nhiều khó khăn về đầu tƣ kinh phí để bảo tồn, tôn tạo; Nhiều địa danh cách mạng 

quan trọng vẫn chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ một cách đúng mức; Công tác tuyên 

truyền giá trị các di tích còn nhiều hạn chế. Việc tham quan, học tập tại các di tích 

nhiều khi mang tính bắt buộc, hình thức mà không xuất phát từ sự đam mê đối với 

loại hình di tích này; Bên cạnh đó, bản thân các di tích lịch sử cách mạng vẫn chƣa 

thật sự có sức hút đối với khách tham quan; việc khai thác và phát huy giá trị các di 

tích chƣa có sự liên kết vùng cũng nhƣ chƣa tận dụng đƣợc lợi thế từ cộng đồng để 

phục vụ cho công tác này. 

Thứ ba, là việc xử lý hài hòa các mối quan hệ trong quá trình bảo tồn và phát 

huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng chƣa đƣợc thực sự quan tâm. Trong khi đó, 

mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của kinh tế xã hội với quá trình bảo tồn các 

di sản văn hóa nói chung, di tích lịch sử cách mạng nói riêng cần phải đƣợc xử lý 

theo hƣớng vừa đảm bảo đƣợc phát huy vai trò của các di tích cách mạng trong đời 

sống xã hội đƣơng đại vừa giữ đƣợc bản sắc văn hóa vùng miền cũng nhƣ giá trị lịch 

sử vốn có của các di tích cách mạng, đây cũng chính là một trong những vấn đề quan 

trọng đặt ra trong quản lý các di tích lịch sử cách mạng trong bối cảnh hiện nay. 

Thứ tư, là sự tác động của khoa học công nghệ đang tạo nên một thế giới đa 

chiều với góc nhìn nhận vấn đề ở nhiều mặt đa dạng, trong đó có văn hóa. Cũng 

nhƣ văn hóa dân tộc, các di tích lịch sử cách mạng ATK cũng đang đứng trƣớc vấn 

đề gìn giữ bản sắc, giá trị lịch sử, văn hóa đồng thời khẳng định vị thế trong giáo 

dục ý thức, nhân cách của thế hệ đƣơng đại trƣớc sự bùng nổ của cách mạng khoa 

học công nghệ 4.0 và sự giao thoa văn hóa. Trong đó có sự gia tăng của những sản 

phẩm văn hóa mới theo nhiều hƣớng khác nhau. Các di tích lịch sử cách mạng sẽ 

chịu nhiều bất lợi trong cuộc cạnh tranh. Để thu hút khách du lịch bằng sự uyển 

chuyển mềm mại của điêu khắc và kiến trúc tại các di tích lịch sử Việt Nam cũng 

nhƣ quốc tế thì các di tích lịch sử cách mạng rõ ràng là khô cứng hơn, kém sự mềm 

mại và hấp dẫn hơn về mặt vật chất. Sự hấp dẫn mọi du khách đến với các di tích 
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này là ở mặt tinh thần, ý nghĩa lịch sử văn hóa trong giáo dục ý thức thế hệ. Tuy 

nhiên, lại không nằm ở bản thân di tích mà lại nằm ở hoạt động tuyên truyền, quảng 

bá di tích một cách hợp lý. 

Thứ năm, là những tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trƣờng sẽ gây 

những khó khăn nhất định trong việc bảo tồn cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ bao 

bọc các di tích lịch sử cách mạng ATK. Các di tích lịch sử cách mạng ATK đƣợc 

xây dựng ở những địa bàn lắm núi, nhiều sông cùng cảnh quan sinh thái mang tính 

chất đặc thù còn tƣơng đối nguyên vẹn. Điều này đặt ra những yêu cầu khắt khe 

trong công tác bảo tồn cảnh quan tự nhiên của di tích. Trong điều kiện của nền 

kinh tế thị trƣờng với nhiều tác động của việc phát triển kinh tế thì sự biến dạng 

hoặc bị hủy hoại cảnh quan thiên nhiên hoang sơ của các di tích lịch sử cách mạng 

ATK là điều khó tránh khỏi. Đây là một bài toán đặt ra cho công tác bảo tồn các di 

tích này. 

Cuối cùng là hàng loạt vấn đề trong quản lý nhà nƣớc tại các di tích lịch sử 

cách mạng nhƣ: xây dựng và thực hiện quy hoạch một cách đồng bộ giữa bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng gắn với quy hoạch phát triển kinh tế 

xã hội trên phạm vi vùng hoặc liên vùng; vấn đề công tác đầu tƣ trong bảo tồn các 

di tích cách mạng, việc liên kết, phối hợp giữa các cấp ngành liên quan trong lĩnh 

vực quản lý các di tích; nguy cơ mai một các yếu tố cảnh quan tự nhiên từ ảnh 

hƣởng môi trƣờng làm mất đi tính nguyên trạng của các di tích, đặc biệt là những 

địa danh ghi dấu cách mạng; sự khác nhau giữa các mô hình quản lý tại các di tích 

cách mạng dẫn đến cơ chế chính sách quản lý thiếu sự đồng bộ, giảm hiệu quả quản 

lý… là những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý các di tích cách mạng ATK trong 

bối cảnh hiện nay. 

3.1.2. Phương pháp, mục tiêu quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK 

Các di tích lịch sử cách mạng ATK đƣợc bảo tồn và phát huy giá trị trên cơ sở 

bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với từng vùng miền cụ thể và đặc thù của từng di 

tích. Do vậy, các quy định hiện hành của Đảng, nhà nƣớc và các cấp ngành liên quan 

đến công tác quản lý di tích lịch sử là căn cứ quan trọng để thực hiện công tác quản lý 

di tích, quá trình thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ATK, bên 

cạnh những quy định chung cần chú trọng đến việc ban hành và thực hiện các quy 

định cụ thể sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế tại từng điểm di tích. 
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Quản lý di sản là một chiến lƣợc do vậy cần phải có định hƣớng và một cái 

nhìn tổng thể trong hoạt động này. Việc quản lý các di tích ATK Tân Trào, Định 

Hóa, Chợ Đồn cần phải coi việc xây dựng và thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn 

và phát huy giá trị các khu di tích gắn với phát triển du lịch nhiệm vụ và cũng là là 

căn cứ, mục tiêu cần hƣớng tới làm cơ sở để triển khai thực hiện. 

Bên cạnh giá trị vật thể của các di tích lịch sử ATK, di sản văn hóa phi vật thể 

với nét đẹp của văn hóa các dân tộc tồn tại trong không gian các di tích là một thành 

phần không thể thiếu tạo nên hình hài đầy đủ và đặc thù của từng di tích ATK. Do 

vậy, trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ATK bên cạnh di sản vật thể 

phải chú trọng đặc biệt đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

vùng miền, trên cơ sở đó làm giàu thêm vốn văn hóa dân tộc của từng khu di tích.   

Các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn có những điểm tƣơng đồng 

của các di tích lịch sử cách mạng trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc, sự tồn 

tại đa dạng về mặt dân tộc và văn hóa các dân tộc trong cùng một không gian di 

tích… do vậy, trong công tác quản lý các di tích ATK phải chú ý đến yếu tố cộng 

đồng, coi cộng đồng là một thành tố quan trọng tạo nên diện mạo của các di tích, phải 

coi trọng yếu tố tự quản của cộng đồng. Quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

cần đặt mối quan hệ hài hòa giữa Nhà nƣớc và cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng. 

Các di tích ATK tồn tại trong một khu vực có điều kiện tƣơng đối khắc 

nghiệt, có thể nói là không thuận lợi cho việc bảo tồn các di tích có kiến trúc gỗ, tre, 

luồng... Cho nên quá trình thực hiện công tác quản lý di tích UBND các tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần chú trọng đầu tƣ thƣờng xuyên cho công tác bảo 

vệ, bảo tồn các di tích thuộc quần thể di tích này. Bên cạnh đó cơ quan quản lý di 

tích các cấp phải thật sự quyết tâm và tập trung đầu tƣ cho công tác bảo tồn, trùng tu 

các di sản nhằm tạo cơ sở vật chất thúc đẩy tham quan du lịch, tạo nguồn thu để tái 

đầu tƣ cho công tác bảo tồn các di tích quý giá này. 

Trong công tác quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK, Bảo tồn và phát 

triển đƣợc thực hiện một cách song song mà không có sự mâu thuận hoặc chế ngự 

nhau. Quá trình thực hiện công tác quản lý di tích cần đảm bảo một cách hài hòa hai 

mặt của một quá trình công tác quản lý. 
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Kinh phí là yếu tố quan trọng để thực hiện công tác bảo tồn cũng nhƣ phát 

huy giá trị các di tích ATK. Do vậy, việc kêu gọi đầu tƣ, tranh thủ sự ủng hộ về vật 

chất cũng nhƣ tinh thần của các cá nhân và tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc sẽ 

góp phần quan trọng trong công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Đối với các 

di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đây cũng là kinh nghiệm quý báu cần áp 

dụng để tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

quần thể di tích quý giá này. 

Các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn có phạm vi và diện tích 

khoanh vùng bảo vệ rất rộng lớn, quá trình thực hiện công tác quản lý di tích song 

hành cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng thì sự phân cấp quản lý khu di tích 

cũng nhƣ sự phối hợp của các cấp quản lý nhà nƣớc trong công tác quản lý khu di 

tích là yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công trong công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị khu di tích. 

Cũng nhƣ các lĩnh vực khác trong cuộc sống, nhân tố quan trọng nhất dẫn tới 

thành công trong hoạt động quản lý di sản chính là con ngƣời. Việc quan tâm tuyển 

dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp 

chính là yếu tố cốt lõi dẫn đến mọi thành công của công tác quản lý khu di tích. Do 

vậy, trong công tác quản lý các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn cũng 

cần chú trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ - những ngƣời trực tiếp thực 

hiện công tác quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa tại khu di tích. 

3.1.3. Quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động quản 

lý di tích lịch sử cách mạng 

Di tích lịch sử văn hóa với chức năng là trung tâm sinh hoạt văn hóa, giáo 

dục truyền thống dân tộc. Những di tích lịch sử cách mạng không chỉ là minh 

chứng hùng hồn cho quá trình đấu tranh dành độc lập dân tộc mà còn là nơi tuyên 

truyền, giáo dục những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc cho các thế hệ con 

ngƣời Việt Nam. Quản lý di tích lịch sử văn hóa với tƣ cách là một ngành khoa 

học có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời, ở dân tộc ta hoạt động quản lý di 

tích lịch sử văn hóa đã đƣợc thực hiện từ hàng nghìn năm qua, gắn liền với quá 

trình dựng nƣớc và giữ nƣớc của dân tộc ta và đƣợc trải qua nhiều triều đại và chế 

độ trong lịch sử dân tộc. 
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Nền văn hóa dân tộc ta đã đƣợc hình thành, phát triển và đƣợc gìn giữ qua 

hàng nghìn năm lịch sử. Quá trình hình thành và phát triển đó, văn hóa dân tộc ta 

đã trải qua một lịch sử sáng tạo, giao lƣu và tiếp biến. Trải qua các thời kỳ lịch 

sử cũng nhƣ qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Đảng và Nhà nƣớc ta 

luôn giành cho DSVH dân tộc nói chung, các di tích lịch sử cách mạng nói riêng 

một vị trí quan trọng sánh ngang cùng mọi nhiệm vụ quan trọng khác của từng 

thời kỳ. Do vậy, để nghiên cứu và tìm hiểu kinh nghiệm quản lý di tích lịch sử 

văn hóa của dân tộc trong chiều dài lịch sử cũng nhƣ kinh nghiệm quản lý các di 

tích lịch sử cách mạng hiện nay, tất yếu phải dựa trên quan điểm của Đảng ta và 

chính sách của Nhà nƣớc ta trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

lịch sử cách mạng. 

Xác định di tích lịch sử văn hóa, trong đó có di tích cách mạng là một trong 

những thành phần quan trọng cấu thành nền văn hóa dân tộc, Đảng và Nhà nƣớc ta 

luôn coi trọng việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử nói chung, di tích 

cách mạng nói riêng và coi đó là không gian văn hóa, hệ giá trị văn hóa để giáo dục 

lòng đoàn kết, tinh thần yêu nƣớc, ý chí đấu tranh kiên cƣờng bất khuất của cha ông 

ta trong những giai đoạn lịch sử khó khăn nhƣng đầy hào hùng của dân tộc.  

Ngay sau cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền về tay 

nhân dân, mặc dù gặp phải muôn vàn khó khăn từ giặc đói, giắc dốt rồi ngoại xâm... 

của thuở đầu độc lập nhƣng nhà nƣớc vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc 

bảo tồn di tích và cổ tích trên toàn cõi Việt Nam. Việc này đƣợc thể hiện bằng Sắc 

lệnh 65/SL, ngày 23-11-1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký "ấn định nhiệm vụ 

Phƣơng Đông Bác cổ học viện" có nhiệm vụ bảo tồn tất cả các cổ tích trong toàn 

cõi Việt Nam. Sắc lệnh ra đời là một minh chứng hùng hồn về sự tôn trọng giá trị và 

ý nghĩa của các di sản văn hóa bằng hàng loạt quan điểm và quy định cấp tiến phù 

hợp với thời cuộc. Sắc lệnh coi "Việc bảo tồn cổ tích là việc cần thiết cho công cuộc 

kiến thiết nƣớc nhà" và "Nghiêm cấm việc phá hoại đình chùa đền miếu hoặc những 

nơi thờ tự khác nhƣ: cung điện thành quách cùng lăng mộ chƣa đƣợc bảo tồn”, 

“cấm phá huỷ những bia ký đồ vật, chiếu sắc, văn bằng, giấy má, sách vở có tính 

cách tôn giáo nhƣng có ích cho lịch sử, mà chƣa đƣợc bảo tồn”.  

Sự ra đời của sắc lệnh 65/SL đã tạo cơ sở quan trọng trong việc bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trong suốt những năm kháng chiến và xây 
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dựng, bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn 1945 – 1954, cho đến nay đây là văn bản quy 

phạm pháp luật đầu tiên của nhà nƣớc Việt Nam về bảo tồn di sản văn hoá dân tộc. 

Để xác định rõ hơn đối tƣợng của công tác bảo tồn di sản cũng nhƣ những 

vấn đề liên quan đến công tác này, ngày 19 tháng 10 năm 1957, Thủ tƣớng Chính 

Phủ đã ra nghị định 519/TTg về bảo tồn di tích, nghị định gồm 7 mục 32 điều 

khoản. Nghị định ra đời đã trở thành là cơ sở để phát triển sự nghiệp bảo tồn bảo 

tàng ở nƣớc ta và ngăn chặn những hành vi xâm phạm hoặc hủy hoại di tích lịch sử 

- văn hoá. Nghị định cũng quy định rõ “Tất cả những bất động sản và động sản có 

giá trị lịch sử hay nghệ thuật..., bất cứ thuộc quyền sở hữu của ai nay đặt dƣới chế 

độ bảo vệ của Nhà nƣớc”. 

Để nâng cao hơn nữa các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa trong giai đoạn 

và tình hình mới với sự đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ, ngày 24-10-1966 Hội 

Đồng Chính Phủ ban hành chỉ thị 188/TTg-VG về việc bảo vệ và phát huy tác dụng 

của các di tích lịch sử trong thời gian chống Mỹ cứu nƣớc. Trong giai đoạn này các 

văn bản do Chính phủ và Thủ tƣớng ban hành cùng nhiều chỉ thị, thông tƣ của Bộ 

văn hoá hƣớng dẫn thực hiện đã tạo ra một hành lang pháp lý quan trọng trong công 

tác bảo tồn di sản, trên cơ sở đó hạn chế đƣợc sự xâm hại và thất thoát di sản văn 

hoá dân tộc. 

Sau khi đất nƣớc đƣợc hoàn toàn độc lập, xác định các di tích lịch sử cách 

mạng là một thành phần quan trọng cấu thành hệ thống di tích trong toàn quốc, 

Đảng và Nhà nƣớc ta đã chú trọng trong công tác bảo tồn các di tích này. Báo cáo 

Chính trị tại Đại hội Đảng IV (1976) đã khẳng định: “Công tác bảo tồn, bảo tàng có 

tác dụng giáo dục sâu sắc cho quần chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ về lòng yêu nƣớc và 

tình cảm cách mạng trong sáng”. 

Tiếp đến các Đại hội VI, VII, văn kiện tại các đại hội cũng chú trọng đến 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, trong đó việc bảo tồn và phát 

huy các di tích lịch sử cách mạng đƣợc quan tâm thực hiện. Đến nghị quyết Đại hội 

Đảng VIII, Đảng ta đã xây dựng một nghị quyết (Nghị quyết Trung ƣơng V) nhƣ 

một cƣơng lĩnh hoàn chỉnh về văn hóa, trong đó, lấy bảo vệ và phát huy di sản văn 

hóa dân tộc làm nhân tố cốt yếu để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà 

bản sắc dân tộc. Các kỳ Đại hội sau này, Đảng ta luôn luôn chú trọng đến việc bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, coi di sản là nền tảng phục vụ cho chiến lƣợc 
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phát triển văn hóa của dân tộc, trong đó các di tích lịch sử cách mạng là một bộ phận 

quan trọng cấu thành DSVH trong cả nƣớc. 

 Trên cơ sở các nghị quyết và quan điểm của Đảng về bảo tồn và phát huy 

giá trị DSVH dân tộc, Nhà nƣớc đã ban hành nhiều văn bản quan trọng góp phần 

hiện thực hóa các quan điểm đó. Ngày 31 tháng 3 năm 1984 Hội đồng Nhà nƣớc 

ban hành Pháp Lệnh số 14 LCT/HĐNN về bảo vệ sử dụng di tích lịch sử văn hoá và 

danh lam thắng cảnh với 5 chƣơng 27 điều. Pháp lệnh đã khẳng định giá trị các di 

tích lịch sử văn hóa nói chung, trong đó có các di tích cách mạng: "Di tích Lịch sử - 

Văn hoá và danh lam thắng cảnh là tài sản vô giá trong kho tàng di sản lâu đời của 

dân tộc Việt Nam "việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích sẽ có tác dụng to lớn 

trong việc: "giáo dục truyền thống dựng nƣớc và giữ nƣớc của dân tộc, phục vụ 

nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và văn hoá của nhân dân". 

Hiến Pháp năm 1992 quy định rõ: "Nhà nƣớc và xã hội bảo tồn và phát triển 

các di sản văn hoá dân tộc, chăm lo công tác bảo tồn, bảo tàng, tu bổ tôn tạo, bảo vệ 

và phát huy tác dụng các di tích lịch sử, cách mạng, các di sản văn hoá, các công 

trình nghệ thuật, các danh lam thắng cảnh. Nghiêm cấm các hành động xâm phạm 

đến các di tích lịch sử, cách mạng, các di sản văn hoá, các công trình nghệ thuật và 

danh lam thắng cảnh". 

Xác định giá trị và tầm quan trọng của các di tích lịch sử cách mạng, ngày 9 

tháng 11 năm 1995, Ban tƣ tƣởng văn hóa Trung ƣơng đã chủ trì cuộc họp với đại 

diện Ban Tổ chức Trung ƣơng, Bộ Văn hóa - Thông tin, Viện nghiên cứu chủ nghĩa 

Mác - Lê Nin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, Bảo tàng cách mạng, Bảo tàng Hồ Chí 

Minh bàn chủ trƣơng: “Về hình thức kỷ niệm, ghi nhớ những ngày tháng lịch sử và 

địa danh quan trọng có liên quan đến hoạt động cách mạng của các đồng chí lãnh 

đạo khác của Đảng đã quá cố”. 

Ngày 29-6-2001, tại kỳ họp thứ IX, khoá X, Quốc Hội nƣớc cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật di sản văn hoá, gồm 5 chƣơng 74 điều. 

Trong lời mở đầu Luật di sản văn hoá khẳng định: "Di sản văn hoá Việt Nam là tài 

sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn 

hoá nhân loại, có vai trò lớn trong sự nghiệp dựng nƣớc và giữ nƣớc của nhân dân 

ta. Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày 

càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến 

đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng văn hoá thế giới ". 
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Rút kinh nghiệm từ những quan điểm bảo thủ trƣớc đây nhƣ: di sản văn hoá 

của quá khứ nhƣ là tàn dƣ của chế độ phong kiến lạc hậu, xem các trò diễn xƣớng 

dân gian, các sinh hoạt lễ hội là mê tín dị đoan, không phù hợp với đời sống mới, 

nên cần phải loại bỏ. Hệ lụy của vấn đề này là nhiều tài sản văn hóa quý bị phá 

hoại, đền chùa, miếu mạo bị xuống cấp, bia, tƣợng bị mất mát, hoặc sử dụng sai 

mục đích, làm hƣ hỏng nghiêm trọng, nhiều công trình đã không thể phục hồi đƣ-

ợc.… Trong thời kỳ đổi mới và đặc biệt trong những năm gần đây Đảng và nhà 

nƣớc ta đã đầu tƣ phục hồi và xây dựng, tôn tạo nhiều di tích lịch sử cách mạng 

trong cả nƣớc. Đặc biệt trong những năm gần đây, việc bảo tồn, khôi phục các di 

tích lịch sử cách mạng để góp phần giáo dục tinh thần yêu nƣớc, lòng tự hào dân tộc 

luôn đƣợc Đảng ta coi trọng và thực hiện. Các di tích lịch sử cách mạng ghi dấu ấn 

một thời hoạt động cách mạng của Đảng ta cũng nhƣ của các đồng chí lãnh đạo 

Đảng và Nhà nƣớc đƣợc quan tâm đầu tƣ thực hiện, chẳng hạn nhƣ: Các di tích liên 

quan đến cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pắc Bó (Cao Bằng), Tân 

Trào (Tuyên Quang), Định Hóa (Thái Nguyên), Chợ Đồn (Bắc Kạn), khu di tích Phủ 

Chủ tịch (Hà Nội), khu di tích lƣu niệm ở Kim Liên (Nghệ An), ở Huế, ở Trƣờng 

Dục Thanh (Phan Thiết), ở bến cảng Nhà Rồng (thành phố Hồ Chí Minh),... 

Có thể nói rằng quan điểm, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ta 

đã thực sự trở thành định hƣớng quan trọng cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

DSVH nói chung, di tích cách mạng nói riêng. Trên thực tế các quan điểm đó đƣợc 

hiện thực hóa đã tạo ra đƣợc một hành lang pháp lý cho công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị di tích trong cả nƣớc. Kết quả đạt đƣợc trong thời gian qua đã góp phần 

nâng cao nhận thức của xã hội đối với vấn đề nhìn nhận, đánh giá vai trò của các di 

tích lịch sử cách mạng trong đời sống xã hội đƣơng đại. Qua đó các di tích đƣợc 

quan tâm, chú trọng đầu tƣ khôi phục và ngày càng khẳng định vai trò của mình 

trong việc xây dựng đời sống tinh thần của nhân dân cũng nhƣ giáo dục truyền 

thống yêu nƣớc, lòng tự hào dân tộc đối với con ngƣời Việt Nam thời đại mới. 

Với tƣ cách là chứng tích quan trọng ghi dấu quá trình đấu tranh gian khổ 

nhƣng đầy hào hùng của dân tộc, các di tích lịch sử cách mạng ATK hiện nay là 

nguồn lực nội sinh mạnh mẽ của dân tộc, đóng góp phần không nhỏ vào sự phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phƣơng. Với ý nghĩa và tầm quan trọng nhƣ vậy, việc quản lý, 

bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK đóng vai trò to lớn 
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trong bối cảnh hiện nay. Thực tế nêu trên đòi hỏi các cấp chính quyền, các nhà quản 

lý văn hóa cần có nhận thức đúng đắn về vấn đề quản lý trong mối quan hệ hài hòa 

giữa bảo tồn và phát triển, giữa lý luận và thực tiễn. Hiện di tích lịch sử cách mạng 

ATK ở nƣớc ta tồn tại chủ yếu ở loại hình di tích lịch sử văn hóa, vấn đề quản lý di 

tích lịch sử cách mạng ATK hiện nay về cơ bản vẫn đƣợc thực hiện trên cơ sở Luật 

Di sản văn hóa và các quy định hiện hành về quản lý di sản văn hóa trên toàn quốc.  

Có thể thấy để quản lý các di tích lịch sử văn hóa nói chung, trong đó có các 

di tích lịch sử cách mạng ATK, nhà nƣớc đã ban hành những quy phạm chung làm 

cơ sở để thực hiện công tác quản lý các di sản văn hóa. Bên cạnh đó, ở các địa 

phƣơng cũng ban hành những quy định cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình 

thực tế của mỗi địa phƣơng. Công tác quản lý các di tích cách mạng ATK trong 

những năm qua đã đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng trong công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích. Theo đó, nhiều di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng đã 

đƣợc công nhận, tu bổ, tôn tạo, rất nhiều di vật, cổ vật gắn với quá trình đấu tranh 

cách mạng đã đƣợc sƣu tầm, bảo quản… những sự kiện cùng những địa danh lƣu 

dấu sự kiện cách mạng đã đƣợc ghi nhận và bảo tồn; di sản văn hóa phi vật thể và 

những phong tục, nếp sống, lối sống đẹp của đồng bào các dân tộc vùng cách mạng 

đã đƣợc phục hồi và phát triển…. Những kết quả đó đã khẳng định tính đúng đắn 

trong đƣờng lối phát triển văn hóa của Đảng ta cũng nhƣ sức mạnh của Nhà nƣớc, 

của toàn dân trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa nói chung, di tích lịch 

sử cách mạng nói riêng trong thời gian qua. Nhìn chung, những năm qua, công tác 

quản lý các di tích lịch sử cách mạng đã phần nào đƣợc quan tâm hơn trƣớc, đồng 

thời nhiều di tích đã phát huy đƣợc giá trị trong việc giáo dục truyền thống cách 

mạng cho thế hệ trẻ, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ 

quốc, với xã hội. 

Qua nghiên cứu nêu trên, có thể nhận thấy rằng di sản văn hóa nói chung, 

trong đó có các di tích lịch sử cách mạng ATK nói riêng là nguồn nội lực quan trọng 

có giá trị văn hóa lịch sử đặc biệt về cả vật chất và tinh thần của dân tộc ta. Việc bảo 

tồn và phát huy giá trị các di tích này không những chỉ mang ý nghĩa về giá trị lịch 

sử, văn hóa, khoa học và giáo dục... mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng và 

bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. Để thực 

hiện tốt công tác quản lý các di tích quốc gia đặc biệt ở mỗi địa phƣơng đều có cơ chế 
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tổ chức và bộ máy quản lý khác nhau đối với các di tích quốc gia đặc biệt, tùy vào 

tình hình cụ thể của từng di tích đƣợc công nhận. Bên cạnh cơ sở pháp lý là Luật Di 

sản văn hóa và các quy định hiện hành của chính phủ, các bộ ngành liên quan, mỗi 

địa phƣơng cũng ban hành một số quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế để 

quản lý tốt các di tích lịch sử cách mạng ATK tại địa bàn của mình. Quá trình thực 

hiện công tác quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK bên cạnh những kinh 

nghiệm nêu trên cần chú trọng đến công tác bảo vệ và phát huy các giá trị của di tích; 

sự gắn kết với cộng đồng địa phƣơng; nâng cao nguồn lực quản lý các di tích; thực 

hiện nghiêm túc việc quản lý các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; công tác tổ chức các 

hoạt động lễ hội gắn với di tích và đặc biệt là công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo tại các 

di tích. Nhiều di tích lịch sử cách mạng ATK là di tích kiến trúc nghệ thuật hoặc di 

tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật có giá trị nghệ thuật đặc sắc cần đƣợc bảo vệ theo 

giá trị nguyên gốc nhằm bảo tồn tính chân thực của di tích. 

3.1.4. Một số bài học kinh nghiệm trong quản lý di tích lịch sử hiện nay (qua 

kinh nghiệm công tác quản lý di tích tại phố cổ Hội An, Khu di tích Kim Liên) 

3.1.4.1. Quản lý di tích tại phố cổ Hội An, Khu di tích Kim Liên  

Để thực hiện tốt công tác quản lý di tích tại phố cổ Hội An, Khu di tích Kim 

Liên chính quyền địa phƣơng nơi có các di tích ngoài các văn bản pháp quy của 

quốc tế và Trung ƣơng đã ban hành những văn bản dƣới luật mang tính đặc thù phù 

hợp với điều kiện cụ thể của địa phƣơng và đã áp dụng vào thực tế một cách hiệu 

quả. Theo đó các quy chế quản lý cụ thể đƣợc ban hành nhƣ: Quy chế quản lý, bảo 

tồn sử dụng di tích, Quy chế quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, Quy chế quản 

lý hoạt động tham quan, Quy chế quản lý, bảo tồn, sử dụng di tích… những quy chế 

này là căn cứ hỗ trợ đắc lực để các cấp quản lý các di tích trong thời gian qua. 

Bên cạnh đó, các cấp quản lý các di tích nêu trên đặc biệt chú trọng quan tâm 

đến việc xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý lành nghề, thạo việc đặc biệt 

đội ngũ hƣớng dẫn viên đƣợc quan tâm đào tạo bối dƣỡng, qua đó thực hiện tốt 

nhiệm vụ bảo tồn cũng nhƣ phát huy giá trị tại các điểm di tích. Các cán bộ đƣợc cử 

đi đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và trong các hội thảo, tập huấn họ đều 

đƣợc cử đi tham dự qua đó từng bƣớc nâng tầm quản lý cho đội ngũ cán bộ. Ngoài 

ra, các cấp quản lý di tích cũng rất chú trọng việc học hỏi kinh nghiệm quản lý từ 

những di tích khác có điều kiện tƣơng đồng nhằm học hỏi đƣợc những kinh nghiệm 
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thực tiễn quý báu để chọn lọc và áp dụng vào điều kiện thực tiễn trong quản lý di 

tích thuộc địa phƣơng. 

Công tác sƣu tầm, bảo quản và trƣng bày hiện vật đƣợc các cấp quản lý 

những di tích này đặc biệt quan tâm. Qua nhiều đợt sƣu tầm đã có nhiều hiện vật 

đƣợc trƣng bày tại các bảo tàng cũng nhƣ các phòng trƣng bày hiện vật tại các di 

tích này tạo nên những sản phẩm du lịch văn hóa tiêu biểu thể hiện kết quả của công 

tác bảo tồn, sƣu tầm, bảo quản và trƣng này hiện vật tại các di tích này. 

Trong những năm qua, các cấp quản lý các di tích phố cổ Hội An, Khu di 

tích Kim Liên luôn xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn 

hóa là công tác mang tầm chiến lƣợc, lâu dài và bền vững, do vậy họ đặc biệt chú 

trọng những dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản mang tính chiến lƣợc, lâu 

dài. Ngay sau khi di tích đƣợc công nhận, các cấp quản lý di tích  đã xây dựng Quy 

hoạch tổng thể trình thủ tƣớng chính phủ phê duyệt làm căn cứ để triển khai các dự 

án bảo tồn, phát huy giá trị các di tích này. Chẳng hạn nhƣ đối với di sản phố cổ Hội 

An, đã hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể và đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt với 

tổng mức kinh phí 1400 tỷ đầu tƣ cho các dự án bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn 

hóa vật thể cũng nhƣ phi vật thể tại di sản này. 

Một đặc điểm chung trong sự tồn tại của các di tích nêu trên đó là sự tồn tại 

cùng cộng đồng sinh sống trên địa bàn di tích, thậm chí có những điểm di tích 

thuộc các khu di tích do cộng đồng sở hữu. Để xử lý hài hòa mối liên hệ giữa các 

bên liên quan trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, các cấp quản lý 

những di tích này luôn xác định tầm quan trong của cộng đồng địa phƣơng, họ chú 

trọng hàng đầu công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức ngƣời dân trong 

việc gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu mà thế hệ trƣớc để lại. Theo 

đó các hình thức tuyên truyền đƣợc thực hiện khá đa dạng về hình thức nhƣ: Trao 

đổi mạn đàm, tọa đàm với nhân dân, in ấn tài liệu tuyên truyền, tuyên truyền trên 

sóng truyền hình địa phƣơng, thành lập đội ngũ cộng tác viên bảo tồn…qua đó đã 

tranh thủ đƣợc thuận lợi từ sự đồng thuận của cộng đồng trong công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích thời gian qua. Các cấp quản lý luôn đặt lợi ích của cộng 

đồng nhƣ là một mục tiêu của hoạt động quản lý và luôn xác định ngƣời dân là đối 

tƣợng đầu tiên đƣợc hƣởng lợi từ việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, trong 

lĩnh vực phát huy giá trị di tích các cấp quản lý các di tích trên luôn tạo mọi điều 
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kiện cho ngƣời dân đƣợc hƣởng lợi từ việc khai thác giá trị khu di sản, tạo cơ chế 

đặc thù để cộng đồng đƣợc hƣởng lợi từ quá trình tham gia vào hoạt động bảo tồn 

và phát huy giá trị di tích. 

Các cấp quản lý các di tích trên cũng rất quan tâm đên công tác trao đổi, giao 

lƣu học hỏi kinh nghiệm và các tri thức khoa học mới nhất nhằm đƣa công tác quản 

lý các di tích ngày càng khoa học và đạt hiệu quả cao nhằm đáp ứng đƣợc sự thay 

đổi trong điều kiện mới. Theo đó, họ thƣờng xuyên tổ chức các hội thảo khoa học 

mang tầm quốc gia và quốc tế trên cơ sở liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học 

trong và ngoài nƣớc, qua những cuộc học tập, trao đổi kinh nghiệm đó đội ngũ cán 

bộ chuyên môn cũng nhƣ quản lý di tích đúc rút đƣợc những kinh nghiệm quý giá 

áp dụng vào thực tiễn quản lý các di tích mà họ đang sở hữu. 

Để phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, các cấp quản 

lý các di tích trên chú trong đến hoạt động nghiên cứu, sƣu tầm và trƣng bày hiện 

vật. Theo đó nhiều hiện vật đẹp, có giá trị đã đƣợc nghiên cứu, sƣu tầm và trƣng 

bày tại các di tích cung cấp cho du khách một cái nhìn toàn cảnh hơn về những di 

tích mà họ đang tham quan đồng thời tạo nên những điểm tham quan mới, những 

sản phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách. 

3.1.4.2. Một số bài học kinh nghiệm trong quản lý di tích lịch sử hiện nay 

Qua kinh nghiệm thành công của công tác Quản lý di tích tại phố cổ Hội An, 

Khu di tích Kim Liên có thể rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo 

tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng ATK nhƣ sau: 

Thứ nhất: Ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với điều kiện thực 

tế tại di tích 

Mỗi di tích đều có quá trình tồn tại, phát triển cũng nhƣ môi trƣờng và điều 

kiện tồn tại riêng của mình, do vậy trong quản lý các di tích ngoài những quy định 

chung là Luật Di sản văn hóa thì chính quyền các cấp quản lý di tích thuộc các tỉnh 

cần ban hành những quy định cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại di tích làm 

căn cứ để phục vụ công tác quản lý trong thời gian trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài. 

Thứ hai: Tập trung xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể làm căn cứ để 

triển khai các dự án bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

Quản lý di tích là một hoạt động mang tính chiến lƣợc lâu dài cần phải có 

định hƣớng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị. Do vậy việc xây dựng và 
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thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích phải đƣợc coi là là 

nhiệm vụ hàng đầu và là cơ sở quan trọng để triển khai các hoạt động bảo tồn cũng 

nhƣ phát huy giá trị các di tích một cách lâu dài và bền vững nhất.  

Thứ ba: Phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hóa  

Các di tích lịch sử cách mạng ATK có những đặc điểm tƣơng đồng với di 

tích tại phố cổ Hội An, Khu di tích Kim Liên, khu đền Gióng là đều có dân cƣ sinh 

sống xen kẽ cùng di tích và di tích tồn tại với những không gian cảnh quan nhất 

định. Do vậy trong công tác quản lý các di tích cộng đồng đóng vai trò quan trọng 

và phải đƣợc coi là một thành tố quan trọng tạo nên diện mạo của di tích và nhƣ vậy 

cộng đồng cũng nhƣ di tích phải đƣợc coi là trung tâm của quá trình quản lý. Bên 

cạnh đó, quá trình quản lý di tích phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Nhà 

nƣớc và cộng đồng, lợi ích và sự tham gia tích cực của cộng đồng phải đƣợc coi là 

mục tiêu quan trọng của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

Thứ tư: Bảo tồn DSVH vật thể gắn với bảo tồn DSVH phi vật thể trên địa 

bàn di tích 

Di sản văn hóa phi vật thể tồn tại trên địa bàn các di tích cũng là một thành tố 

quan trọng cần phải bảo tồn và phát huy giá trị, do vậy trong hoạt động quản lý bên 

cạnh di sản vật thể phải chú trọng đặc biệt đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hóa phi vật thể tạo nên sự đa dạng làm giàu thêm vốn văn hóa vùng miền 

của các di tích lịch sử 

Thứ năm: Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản trên cơ sở đảm bảo sự hài 

hòa các mối quan hệ, bảo tồn di tích gắn với bảo tồn không gian cảnh quan di tích  

Không gian di tích với cảnh quan môi trƣờng là một thành tố quan trọng góp 

phần tạo nên vẻ đẹp và giá trị của các di tích, do vậy ngoài việc bảo tồn và phát huy 

các giá trị của các di tích thì việc bảo tồn cảnh quan môi trƣờng phải đƣợc coi là 

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa và bền vững của 

các di tích, đặc biệt là trong bối cảnh của nền kinh tế thị trƣờng và tác động của quá 

trình công nghiệp hóa lên công tác bảo tồn di tích ngày nay. 

Thứ sáu: Quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực quản lý di tích 

Nhân tố quan trọng nhất thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di 

tích chính là con ngƣời. Do vậy, việc quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên có 
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trình độ chuyên môn giỏi và tâm huyết có đạo đức nghề nghiệp chính là yếu tố cốt 

lõi dẫn đến thành công của công tác bảo tồn và phát huy giá trị các dit ích lịch sử 

văn hóa. Kinh nghiệm trong công tác đào tạo cán bộ tại di tích phố cổ Hội An hoặc 

khu đền Gióng chính là bài học kinh nghiệm mà các cấp quản lý di tích cách mạng 

ATK cần học hỏi. 

Thứ bẩy: Xây dựng bộ máy quản lý đủ chức năng, thẩm quyền để quản lý di tích  

Trong điều kiện phạm vi các khu vực bảo vệ có sự thay đổi theo hƣớng mở 

rộng về quy mô và số lƣợng di tích sau khi các dit ích lịch sử cách mạng ATK đƣợc 

công nhận di tích quốc gia đặc biệt và có sự liên quan đến quản lý hành chính của 

chính quyền và cộng đồng thì bộ máy quản lý các di tích với chức năng và thẩm 

quyền phải đủ lớn mới có thể tạo đƣợc thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác 

quản lý di sản. Với tổ chức và phân cấp quản lý là một đơn vị trực thuộc Sở 

VHTTDL, hoặc trực thuộc UBND cấp huyện thì việc quản lý các di tích lịch sử 

cách mạng ATK sẽ gặp nhiều khó khăn và bất lợi. Trong quan hệ giải quyết các 

công việc với các cấp ở Trung ƣơng nhƣ Bộ VHTTDL, các Cục, Vụ, Viện liên quan 

hoặc đề xuất nhiệm vụ với UBND cấp tỉnh… những đơn vị quản lý di tích này phải 

thực hiện thông qua sự đồng ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND 

cấp huyện cũng nhƣ phải phối hợp qua các cấp Trung gian từ các phòng ban hoặc 

đơn vị trực thuộc Sở hoặc thuộc UBND huyện thì mới có thể thực hiện đƣợc nhiệm 

vụ hoặc đề xuất của mình. Việc này sẽ không tạo đƣợc sự chủ động trong thực hiện 

các nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ mang tính chất cấp bách. Bên cạnh đó, là 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL hoặc UBND cấp huyện với chức năng 

thuần túy là tham mƣu và thực hiện các công tác chuyên môn, những vụ việc phát 

sinh từ thực tiễn quản lý các di tích có liên quan đến quản lý hành chính các đơn vị 

quản lý trực tiếp các di tích phải phụ thuộc rất lớn từ sự phối hợp và tham gia của 

chính quyền địa phƣơng, qua sự phối hợp của các phòng ban chuyên môn thuộc Sở 

VHTTDL, các phòng ban chức năng thuộc UBND cấp huyện cũng nhƣ UBND cấp 

xã.. Những khó khăn nêu trên là một trong những nguyên nhân dẫn tới những bất 

cập trong công tác quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK thời gian qua. Do vậy 

để giải quyết đƣợc những khó khăn nêu trên, việc nâng cấp, cải tổ bộ máy quản lý 

các di tích là việc làm quan trọng.  
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3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các di tích lịch sử cách 

mạng ATK 

  3.2.1. Với các cơ quan nhà nước 

3.2.1.1. Xây dựng và ban hành những quy định, cơ chế, chính sách mang 

tính đặc thù nhằm tăng cường đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị các 

di tích ATK  

Sau khi các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đƣợc Chính phủ 

công nhận di tích quốc gia đặc biệt với một quần thể gồm nhiều di tích, việc đầu tƣ 

cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích này vẫn chƣa có những bƣớc đột phá 

đáng kể. Việc này thể hiện ở mức độ đầu tƣ cho di tích chƣa nhiều, di tích chƣa có 

sức hút đáng kể về mặt du lịch và trải nghiệm… một trong những nguyên nhân của 

những hạn chế nêu trên là do các cấp quản lý di tích chƣa phát huy hết vai trò của 

mình trong việc xây dựng và ban hành những quy định quản lý cụ thể cũng nhƣ 

những cơ chế, chính sách mang tính đặc thù nhằm khuyến khích và kêu gọi đầu tƣ  

vào lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Do vậy, việc xây dựng và ban hành 

những quy định cụ thể phù hợp với thực tiễn tại các di tích cũng nhƣ ban hành các 

cơ chế, chính sách phù hợp sẽ là những giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

Trƣớc hết UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần xây 

dựng và ban hành nhũng quy chế quản lý riêng biệt cho từng di tích thuộc địa bàn 

quản lý. Những quy chế này đƣợc xây dựng trên cơ sở Luật Di sản văn hóa, Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa kết hợp với điều kiện thực tiễn 

tại các di tích. Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn tại các di tích, những quy định cụ 

thể tại quy chế quản lý di tích sẽ là cơ sở quan trọng để khắc phục những hạn chế 

trong công tác quản lý tại các di tích thời gian qua đồng thời tạo thuận lợi cho công 

tác quản lý di tích của các cấp liên quan trong thời gian tới. 

Các cấp quản lý di tích thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn 

cần xây dựng cơ chế để huy động, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong 

công tác bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di tích. Cộng đồng trong lịch sử hình 

thành và phát triển khu di tích đã thể hiện vai trò to lớn của mình, tuy nhiên việc 

huy động và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện công tác quản 

lý tại di tích thời gian qua chƣa thật sự nổi bật, cộng đồng vẫn chƣa thật sự đƣợc 
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hƣởng lợi ích mà việc khai thác giá trị di tích có thể mang lại cho họ. Do vậy, trong 

thời gian tới cấp quản lý các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn cần tạo cơ 

chế để huy động và khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Theo đó các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, 

Bắc Kạn cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm huy động và phát 

huy sức mạnh cá nhân cũng nhƣ cộng đồng trong công cuộc bảo tồn và phát huy giá 

trị di tích; khuyến khích, huy động các tổ chức, đoàn thể, cá nhân, các doanh 

nghiệp, các tổ chức phi chính phủ đóng góp kinh phí, vật chất, nhân công cho công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích; tạo cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực đầu 

tƣ cụ thể nhƣ: Chính sách ƣu đãi đầu tƣ cho lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích; có chính sách thuế, phí, lệ phí khuyến khích đầu tƣ (thuế thu nhập doanh 

nghiệp; chính sách về vốn, tín dụng và bảo lãnh); ƣu đãi về sử dụng đất khu vực di 

tích; tạo cơ chế cho hƣởng các ƣu đãi khác về sử dụng cơ sở hạ tầng, cung cấp điện 

nƣớc cho các nhà đầu tƣ; coi trọng quyền làm chủ của cộng đồng trong công tác 

quản lý di tích; ... 

Xây dựng cơ chế nhằm huy động nguồn lực để đầu tƣ cho việc bảo vệ, phát 

huy giá trị di tích. Mặc dù UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đã 

có những đầu tƣ bƣớc đầu cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ATK 

trong thời gian qua. Tuy nhiên nguồn kinh phí đƣợc bố trí không nhiều, không đều 

và chƣa thật sự có trọng tâm, trọng điểm. Việc phân kỳ đầu tƣ vẫn chƣa thật sự 

mang tính chiến lƣợc lâu dài nên hiệu quả mang lại chƣa cao. Để tạo đột phá trong 

đầu tƣ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích, những địa phƣơng có di 

tích cần có chính sách tăng cƣờng đầu tƣ cho công tác này, trong đó cần tập trung 

đầu tƣ cơ sở hạ tầng tại các điểm tham quan di tích; tổ chức tập trung đầu tƣ các dự 

án theo Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể khu di tích đã đƣợc Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt; tập trung đầu tƣ hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng 

bến bãi, đƣờng giao thông phục vụ tham quan di tích, các điểm đón tiếp, khu vệ 

sinh…. Bên cạnh đó cần ban hành chính sách kêu gọi đầu tƣ cho công tác bảo tồn 

và phát huy giá trị khu di tích trên cơ sở huy động và sử dụng hợp lý nguồn lực xã 

hội phục vụ cho công tác quản lý di tích. Theo đó UBND các tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn cần xây dựng và ban hành cơ chế chính sách huy động các 

nguồn lực từ Trung ƣơng trong các chƣơng trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn 
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chính phủ, tranh thủ sự ủng hộ từ Bộ VHTTDL và các cơ quan Trung ƣơng về vật 

chất cũng nhƣ kinh nghiệm, trí tuệ khoa học… cho công tác bảo tồn và phát huy giá 

trị di tích. 

Các cấp quản lý di tích cũng cần phải xây dựng một cơ chế nhằm thu hút 

nguồn đầu tƣ từ hoạt động xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

lịch sử văn hóa. Đây là một trong những xu hƣớng mới mang lại hiệu quả cao hiện 

nay trong công tác quản lý di tích. Xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích sẽ tạo đƣợc lợi thế đáng kể trong tận dụng các nguồn vốn đầu tƣ từ các tổ chức, 

cá nhân trong nƣớc và quốc tế nhằm tăng nguồn lực đầu tƣ cho công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích. Các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đƣợc Thủ 

tƣớng Chính phủ công nhận di tích quốc gia đặc biệt với những giá trị và tiềm năng 

rất lớn, tuy nhiên, một trong những khó khăn trong điều kiện hiện tại của các di tích 

là sự hạn chế của các nguồn lực đầu tƣ để thực hiện quy hoạch cũng nhƣ bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích, trong khi đó nhu cầu về nguồn lực đầu tƣ để thực hiện nhiệm 

vụ là rất lớn. Trong điều kiện đầu tƣ ngân sách Nhà nƣớc cho công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích có hạn và gặp nhiều khó khăn thì việc tăng cƣờng xã hội hóa 

công tác này là một giải pháp quan trọng, qua đó góp phần giảm gánh nặng ngân 

sách cho Nhà nƣớc đồng thời huy động đƣợc các nguồn lực từ công tác xã hội hóa của 

các tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. Để 

thực hiện đƣợc giải pháp này, UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn 

cần có cơ chế cụ thể để khuyến khích, thu hút đầu tƣ bảo tồn và phát huy giá trị khu 

di sản trên cơ sở xã hội hóa. Cơ chế phải tạo đƣợc điều kiện trƣớc mắt cũng nhƣ lâu 

dài cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… đầu tƣ trong công tác này. Công tác 

tuyên truyền quảng bá giá trị và tiềm năng di tích cũng đóng vai trò quan trọng, qua 

đó kêu gọi sự tài trợ và tham gia của các tổ chức, cá nhân cho công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức cá nhân 

trong nƣớc và quốc tế trong xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di 

tích ATK thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. 

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích thời gian tới cần chú ý đến sự 

phối hợp của các lĩnh vực liên quan, trong đó cần chú ý đến mối liên hệ giữa việc 

quản lý di tích với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, quá trình đô thị 

hóa nông thôn, lĩnh vực xây dựng, môi trƣờng, quản lý phát triển công nghiệp, nông 
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nghiệp… trên địa bàn di tích. Mục tiêu của công tác quản lý các di tích là giữ gìn tối 

đa yếu tố gốc cấu thành di tích, đảm bảo sự phát triển hài hòa, bền vững của di tích 

trên cơ sở đó phát huy giá trị di tích trong đời sống xã hội đƣơng đại. Do vậy, quá 

trình phát triển các lĩnh vực khác trong khu vực bảo vệ di tích cần chú ý đến quan 

điểm nêu trên. Để tạo thuận lợi cho việc phát triển hài hòa giữa quản lý khu di tích 

với các lĩnh vực khác có liên quan, UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, 

Bắc Kạn cần xây dựng cơ chế để đảm bảo sự phối hợp liên ngành nhất quán giữa 

các bên liên quan trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ATK: Tân 

Trào, Định Hóa, Chợ Đồn. Đây cũng chính là cơ sở để thực hiện công tác quản lý 

các di tích trong mối liên hệ hài hòa và sự phát triển bền vững của di tích trong mối 

liên hệ với các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế, xã hội của địa phƣơng và 

của vùng văn hóa Việt Bắc. 

3.2.1.2. Tập trung đầu tư xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể bảo tồn 

và phát huy giá trị di tích 

Sau khi các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn đƣợc công nhận di tích quốc gia đặc biệt với một quần thể gồm 

nhiều di tích, việc đầu tƣ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích này vẫn 

chƣa có những bƣớc đột phá đáng kể. Việc này thể hiện ở mức độ đầu tƣ cho di tích 

chƣa nhiều, di tích chƣa có sức hút đáng kể đối với khách tham quan… bên cạnh đó 

quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị các di tích là một trong những cơ sở 

quan trọng để thực hiện các dự án bảo tồn và phát huy giá trị các di tích đã đƣợc các 

cấp phê duyệt nhƣng lại chƣa đƣợc chú trọng quan tâm thực hiện. Do vậy, việc tập 

trung đầu tƣ thực hiện các dự án trong quy hoạch tổng thể đã đƣợc các cấp phê 

duyệt là nhiệm vụ và cũng là giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý tại các di tích. Bên cạnh đó đối với những di tích chƣa xây dựng 

đƣợc quy hoạch tổng thể nhƣ di tích ATK Chợ Đồn thì chính quyền và các cấp quản 

lý di tích này cần tập trung thực hiện xây dựng và trình duyệt quy hoạch tổng thể 

bảo tồn và phát huy giá trị di tích làm nền tảng và cơ sở pháp lý, khoa học cho hoạt 

động bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong thời gian tới.  

Trong thời gian qua, mặc dù UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, 

Bắc Kạn đã có những đầu tƣ bƣớc đầu cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị các 

di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn. Tuy nhiên nguồn kinh phí đƣợc bố trí 
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không nhiều, không đều và chƣa thật sự có trọng tâm, trọng điểm. Việc phân kỳ đầu 

tƣ vẫn chƣa thật sự mang tính chiến lƣợc lâu dài, hiệu quả mang lại chƣa cao. Do 

vậy, để tạo đột phá trong đầu tƣ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích, 

những địa phƣơng có di tích cần có chính sách tăng cƣờng đầu tƣ cho công tác này, 

trong đó cần tập trung đầu tƣ cơ sở hạ tầng tại các điểm tham quan di tích; tổ chức 

tập trung đầu tƣ các dự án theo Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể khu di tích 

đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt; tập trung đầu tƣ hoàn chỉnh hệ thống cơ 

sở vật chất, hạ tầng bến bãi, đƣờng giao thông phục vụ tham quan di tích, các điểm 

đón tiếp, khu vệ sinh… ban hành chính sách kêu gọi đầu tƣ cho công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị khu di tích trên cơ sở huy động và sử dụng hợp lý nguồn lực xã hội 

phục vụ cho công tác quản lý di tích. Những cơ chế chính sách cần tập trung huy 

động các nguồn lực từ Trung ƣơng trong các chƣơng trình mục tiêu quốc gia, nguồn 

vốn chính phủ, tranh thủ sự ủng hộ từ Bộ VHTTDL và các cơ quan Trung ƣơng cho 

các nhóm dự án bảo tồn và phát huy giá trị các di tích sử dụng nguồn vốn từ Trung 

ƣơng theo phân kỳ đầu tƣ. Đồng thời nghiên cứu ban hành những cơ chế, chính 

sách đặc thù đối với từng khu di tích nhằm huy động vốn từ nguồn ngân sách; tạo 

cơ chế ƣu đãi đầu tƣ đối với việc phát triển sản phẩm mới; đẩy mạnh xã hội hóa 

trong phát triển du lịch; khuyến khích các nhà đầu tƣ chiến lƣợc tham gia phát triển 

du lịch có trách nhiệm với xã hội và môi trƣờng. 

Trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách và các quy định hiện hành để tập 

trung nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc cho phát triển hạ tầng cơ bản; bảo vệ môi 

trƣờng; bảo tồn, tôn tạo di tích; đào tạo nhân lực và xúc tiến quảng bá phù hợp với 

quy định; tập trung kêu gọi vốn đầu tƣ và ƣu tiên cho các dự án phát triển du lịch 

văn hóa, lịch sử gắn với sinh thái; triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện 

các dự án đầu tƣ theo đúng nội dung và tiến độ. 

Bên cạnh đó chính quyền UBND các tỉnh có di tích cần tập trung thực hiện 

một số giải pháp đã đƣợc phê duyệt trong thực hiện quy hoạch. Trong đó tập trung 

vào những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau: 

* Giải pháp về mặt quản lý 

Để quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK theo nhƣ quy hoạch, chính 

quyền UBND các tỉnh có di tích và các cấp quản lý các di tích này cần tập trung 

quản lý theo Quy hoạch tổng thể, phân vùng quy hoạch theo nhƣ Hồ sơ quy hoạch 
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tổng thể đƣợc phê duyệt. Những quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch ngành khác 

có liên quan trong phạm vi quy hoạch đƣợc duyệt phải thực hiện trên cơ sở quy 

hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích ATK đã đƣợc phê duyệt. Để thực 

hiện đƣợc quy hoạch cần phải có một bộ máy quản lý đủ chức năng, thẩm quyền do 

vậy cần hoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực của Ban quản lý các di tích ATK. 

Trong thực hiện các dự án quy hoạch cần quan tâm chú trọng thực hiện tốt công tác 

an ninh trật tự, vệ sinh, môi trƣờng, xây dựng cảnh quan tại các di tích. 

* Giải pháp về liên kết và đầu tƣ 

Chính quyền UBND các tỉnh có di tích và các cấp quản lý các di tích lịch sử 

cách mạng ATK phải ban hành những cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các 

nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc đầu tƣ phát triển du lịch tại di tích đồng thời lựa 

chọn, ƣu tiên đầu tƣ bảo tồn và phục hồi các di tích quan trọng tại di tích theo phân 

kỳ đầu tƣ đã đƣợc phê duyệt nhằm sớm hình thành sản phẩm du lịch mới, độc đáo, 

hấp dẫn du khách. Đồng thời trên cơ sở của từng dự án thành phần liên quan đến 

phát triển du lịch đã đƣợc duyệt tại quy hoạch tổng thể các di tích ATK có thể giao 

cho doanh nghiệp hợp tác đầu tƣ khai thác (hình thức hợp tác công - tƣ). Kết hợp 

triển khai với các chƣơng trình dự án có liên quan và phù hợp trên địa bàn nhƣ: Các 

chƣơng trình, dự án về phát triển du lịch trong Vùng trung du và miền núi phía Bắc, 

chƣơng trình nông thôn mới, chƣơng trình hỗ trợ đầu tƣ hạ tầng du lịch… để liên 

kết nhằm thực hiện các dự án theo quy hoạch một cách đồng bộ và tổng thể. Bên 

cạnh đó cần tăng cƣờng mối liên kết giữa nhà nƣớc và cộng đồng nhằm tạo sự 

thống nhất trong việc tổ chức triển khai các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị di tích gắn với phát triển du lịch cũng nhƣ kinh tế - xã hội của từng địa 

phƣơng nơi có di tích. 

* Giải pháp huy động nguồn lực bảo vệ và quản lý di tích 

Việc huy động nguồn lực bảo vệ và quản lý và phát huy giá trị di tích đóng 

vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện quy hoạch, do vậy chính quyền UBND 

các tỉnh có di tích và các cấp quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK cần quan 

tâm chú trọng việc đẩy mạnh hợp tác với cơ quan giáo dục về bảo tồn di tích đồng 

thời hƣớng dẫn doanh nghiệp, cộng đồng tham gia bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hóa truyền thống và bảo vệ di tích. Khuyến khích phát triển các nghề truyền thống; 

bảo tồn và phát huy các di sản - văn hóa phi vật thể của địa phƣơng. 
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Bên cạnh những giải pháp trên cần chú trọng đến vấn đề bảo vệ tài nguyên 

và môi trƣờng và bảo đảm an ninh, quốc phòng trong thực hiện các dự án trong quy 

hoạch đã đƣợc duyệt. 

3.2.1.3. Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên cơ sở phát triển du lịch về 

nguồn, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và tăng cường mối liên hệ vùng văn hóa 

trong bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

Có thể nhận thấy một điều trong công tác phát huy giá trị các di tích ATK Tân 

Trào, Định Hóa, Chợ Đồn thời gian qua đó là lƣợng khách tham quan đến với di tích 

chƣa nhiều, thời gian lƣu lại để tham quan di tích còn ít, sức hấp dẫn từ một di tích 

mang giá trị thuần túy về mặt lịch sử chỉ thu hút đƣợc một bộ phận nhỏ khách tham 

quan có nhu cầu tìm về với lịch sử. Các hình thức tham quan trải nghiệm và du lịch 

cộng đồng chƣa đƣợc triển khai một cách bài bản trong địa bàn di tích. Xuất phát từ 

thực tiễn nêu trên cũng nhƣ nhƣ xu thế tham quan mới của khách tham quan hiện nay 

là muốn đƣợc trải nghiệm thực tế và thâm nhập cuộc sống thực tế của đồng bào các 

dân tộc trong vùng di tích, trong thời gian trƣớc mắt để phát huy giá trị di tích trên cơ 

sở khai thác những thế mạnh từ tài nguyên văn hóa và đời sống cộng đồng trong khu 

vực di tích phục vụ cho tham quan trải nghiệm và du lịch cộng đồng.  

Việc khai thác, phát huy giá trị di tích trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh từ tài 

nguyên văn hóa cộng đồng các dân tộc sinh sống trong khu vực các di tích sẽ khắc 

phục đƣợc những hạn chế từ sự khô cứng của các di tích cách mạng thuần túy đồng 

thời phát huy đƣợc lợi thế từ việc khai thác thế mạnh của du lịch trải nghiệm và du lịch 

cộng đồng trên cơ sở bản sắc địa phƣơng và đời sống cộng đồng các dân tộc sinh sống 

trong khu vực di tích, đồng thời phát huy tối đa đƣợc việc khai thác giá trị các di tích 

ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn, việc tổ chức khai thác, phát huy giá trị khu di 

sản trên cơ sở kết hợp khai thác giá trị văn hóa các dân tộc sinh sống trong khu vực 

di tích sẽ phát huy đƣợc những thế mạnh từ sự tham gia tích cực của cộng đồng bởi 

khi cộng đồng đƣợc hƣởng lợi từ quá trình khai thác phát huy giá trị di tích, trên cơ sở 

đó tự bản thân cộng đồng sẽ làm phong phú, đa dạng các loại hình dịch vụ để phục vụ 

phát huy giá trị di tích. Bên cạnh đó, việc khai thác, phát huy giá trị di tích trên cơ sở 

phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng sẽ tận dụng đƣợc lợi thế sẵn có từ 

những tài nguyên văn hóa vật thể và phi vật gắn với cộng đồng các dân tộc sinh sống 

trong khu vực các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn. 
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Để thực hiện đƣợc mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, Ban Quản lý 

các di tích ATK phải xây dựng đề án cụ thể, đồng thời chủ động phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng mà cụ thể là UBND các huyện thuộc địa bàn di tích cùng thống 

nhất phƣơng án. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý các di tích cùng chính quyền địa phƣơng 

sẽ tổ chức xin ý kiến nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng các dân tộc trong các 

xã thuộc hai huyện, đồng thời thông qua công tác tuyên truyền, vận động để cộng 

đồng thấy đƣợc lợi ích của việc phát huy giá trị di tích trên cơ sở thế mạnh từ bản sắc 

văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong vùng. Đồng thời công tác quảng bá mô hình 

du lịch này cũng đóng vai trò quan trọng, việc này cần đƣợc thực hiện sau khi các 

Ban Quản lý di tích đạt đƣợc sự thống nhất với chính quyền và cộng đồng, Ban sẽ 

phối hợp với các đơn vị du lịch trong và ngoài tỉnh cũng nhƣ các cơ quan truyền 

thông báo chí tiến hành quảng bá mô hình du lịch này đồng thời xây dựng các tua 

(tour), tuyến tham quan du lịch trải nghiệm và cộng đồng khu vực di tích.  

Để thực hiện mô hình du lịch nêu trên, trƣớc mắt, chính quyền UBND các 

tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần tập trung đầu tƣ bƣớc đầu cho một 

số cơ sở hạ tầng thiết yếu nhƣ: hệ thống đƣờng xá, cảnh quan cây xanh, bóng mát, 

bến bãi giao thông, khu vệ sinh, khu dịch vụ, phục vụ những nét DSVH phi vật thể 

của đồng bào các dân tộc thuộc khu vực di tích đồng thời tập trung triển khai các dự 

án thành phần du lịch theo quy hoạch các di tích cụ thể. 

Việc tăng cƣờng mối liên hệ vùng trong hợp tác và phát triển công tác bảo tồn 

và phát huy giá trị các di tích ATK đóng vai trò quan trọng, qua đó huy động đƣợc 

nguồn nội lực cũng nhƣ ngoại lực của di tích phục vụ cho công tác quản lý di tích. 

Tranh thủ lợi thế từ tài nguyên văn hóa của các di tích lịch sử trong khu vực có điều 

kiện thuận lợi cho phát triển tham quan, du lịch trong mối liên hệ vùng văn hóa Việt 

Bắc với các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn. Trƣớc mắt đặt các di tích 

ATK trong mối liên hệ với các di tích cách mạng thuộc khu vực trung du miền núi 

phía Bắc với bản sắc văn hóa các dân tộc vô cùng đa dạng và độc đáo. Việc liên kết 

vùng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ATK sẽ tranh thủ đƣợc 

nguồn lực qua liên kết văn hóa của khu vực, đồng thời đẩy mạnh, tăng cƣờng hợp tác 

khu vực trên cơ sở kinh nghiệm và sự phối hợp trong thực hiện công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích. Để thực hiện đƣợc giải pháp này, UBND các tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần đứng vững trên quan điểm và chủ trƣơng, đó là: 
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Tăng cƣờng mối liên hệ vùng trong hợp tác và phát triển công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích ATK nhằm đẩy mạnh hợp tác, tranh thủ các nguồn lực từ 

tài nguyên văn hóa của khu vực trong công tác phát huy các giá trị các di tích trong 

mối liên hệ vùng; tăng cƣờng các hoạt động hợp tác khu vực nhằm thu hút sự giúp 

đỡ về nhân lực, kinh nghiệm chuyên môn và hỗ trợ tài chính của các khu vực trong 

mối liên hệ vùng các di tích ATK. Bên cạnh đó, để thu hút sự phát triển về nhân lực, 

kinh nghiệm chuyên môn và tài chính của các tỉnh bạn cũng nhƣ các tổ chức, cá 

nhân trong khu vực, ngoài các yếu tố tài chính, tài nguyên văn hóa của di tích cần 

chú trọng đến việc lựa chọn, đề xuất, xây dựng dự án đầu tƣ hấp dẫn nhằm thu hút 

đầu tƣ trong tổng thể phát triển văn hóa và du lịch của khu vực. 

Tăng cƣờng mối liên hệ vùng trong hợp tác và phát triển công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích ATK nhằm huy động các nguồn lực để thực hiện mục 

tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di tích một cách bền vững thông qua các hình thức 

nhƣ: Tranh thủ sự giúp đỡ về kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của các tổ chức, cá nhân 

trong khu vực trong lĩnh vực bảo tồn di tích cũng nhƣ sự phối hợp, giúp đỡ và hỗ 

trợ về mặt tài chính của các cơ quan quản lý văn hóa trong nƣớc và trong khu vực. 

Việc huy động nguồn tài trợ về tinh thần, vật chất, tài chính của các cá nhân và tổ 

chức trong nƣớc và trong khu vực có mối liên hệ vùng với các di tích ATK phải căn 

cứ vào tiềm lực cụ thể và thực trạng công tác quản lý, bảo tồn các khu, điểm di tích 

cũng nhƣ các quy hoạch tại di tích, coi đây là căn cứ quan trọng để thực hiện chiến 

lƣợc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên cơ sở mối liên hệ vùng, trƣớc mắt là 

với vùng văn hóa Việt Bắc. 

Để thực hiện đƣợc mục tiêu nêu trên, chính quyền địa phƣơng các tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần tập trung vào những giải pháp cơ bản nhƣ sau: 

* Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực  

 Các cấp quản lý di tích cần hỗ trợ một phần từ ngân sách để tăng cƣờng đào 

tạo, bồi dƣỡng, phát triển nhân lực, đặc biệt tập trung vào đội ngũ quản lý, hƣớng 

dẫn du lịch văn hóa lịch sử và sinh thái, lao động nghiệp vụ bậc cao nhằm hỗ trợ 

định hƣớng phát triển sản phẩm có chất lƣợng cao; thực hiện việc chuyển giao công 

nghệ quản lý và nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân lực quản lý hoạt động kinh 

doanh du lịch để từng bƣớc tiếp quản nhiệm vụ quản lý các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch theo hƣớng cao cấp; chú trọng nâng cao nhận thức về du lịch văn hóa lịch 
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sử, bảo vệ môi trƣờng, kỹ năng giao tiếp đối với đội ngũ lao động trực tiếp phục vụ 

khách du lịch. Tăng cƣờng liên kết giữa các doanh nghiệp, chính quyền địa phƣơng, 

các cơ sở đào tạo nghiệp vụ du lịch. 

* Giải pháp về xúc tiến, quảng bá xây dựng thƣơng hiệu khu du lịch  

UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần xây dựng bộ máy 

tổ chức hoạt động xúc tiến có năng lực và chuyên nghiệp trong cơ cấu Ban quản lý 

để xây dựng kế hoạch, liên kết đối tác và thực hiện các hoạt động xúc tiến quảng bá, 

bảo đảm việc thu hút đầu tƣ, quảng bá xúc tiến du lịch tại các di tích đƣợc thực hiện 

thống nhất, liên tục và hiệu quả; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xúc tiến 

quảng bá cho các khu di tích trong kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch chung của 

các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, 

vùng ATK; xây dựng bộ nhận diện thƣơng hiệu cho từng khu, điểm di tích gắn với 

hình tƣợng “Thủ đô lâm thời khu giải phóng” và “Trung tâm Thủ đô kháng chiến”, 

đi liền với việc phát triển hệ thống ấn phẩm, vật phẩm quảng bá, quảng cáo tấm lớn, 

ký hiệu... có thiết kế thống nhất, thể hiện nhất quán các giá trị thƣơng hiệu và bộ 

nhận diện thƣơng hiệu; nghiên cứu sản xuất các vật phẩm lƣu niệm, sản vật địa 

phƣơng làm đại diện thƣơng hiệu du lịch. Tổ chức các hoạt động kinh doanh hàng 

hóa lƣu niệm và sản vật gắn với quảng bá, xây dựng hình ảnh. 

* Giải pháp phát triển thị trƣờng và sản phẩm du lịch  

UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần xác định thị 

trƣờng trọng điểm theo từng giai đoạn cho các di tích, xây dựng kế hoạch phát triển 

thị trƣờng cụ thể cho từng giai đoạn theo từng phân khúc thị trƣờng trọng điểm, có 

đánh giá, điều chỉnh kế hoạch hàng năm; xây dựng các chƣơng trình xúc tiến 

thƣơng hiệu các khu di tích tới các thị trƣờng trọng điểm trong nƣớc thông qua các 

hội chợ du lịch quốc tế, tham gia lễ hội, sự kiện văn hóa du lịch quy mô quốc gia, 

quốc tế; tổ chức các chƣơng trình kích cầu du lịch, vận động sự tham gia của doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch lớn trong nƣớc và trong vùng; tổ chức các đoàn khảo sát 

về sản phẩm du lịch mời các doanh nghiệp, lữ hành tham gia chƣơng trình du lịch 

tổng hợp, chuyên đề tại từng khu di tích; kết hợp với các địa phƣơng liên kết trong 

vùng tổ chức đoàn khảo sát về sản phẩm du lịch. 

* Giải pháp liên kết phát triển du lịch  

UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần  cần tăng cƣờng 

khả năng liên kết: Tạo cơ chế bình đẳng, cởi mở, thông thoáng về liên kết phát triển 
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du lịch với các địa phƣơng, các khu du lịch trên tinh thần tƣơng hỗ và cùng có lợi. 

Tăng cƣờng cơ sở vật chất liên kết phát triển du lịch, trong đó đặc biệt chú trọng 

nâng cấp các công trình hạ tầng kết nối đƣờng bộ (nhƣ nâng cấp hệ thống giao 

thông, trạm dừng nghỉ, cảnh quan bên đƣờng...); đổi mới nội dung liên kết trong 

phát triển sản phẩm; quảng bá xúc tiến du lịch; khai thác và phát triển thị trƣờng và 

đào tạo phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao cho các khu di tích; mở rộng các 

hình thức liên kết: Liên kết trong khuôn khổ nhiều địa phƣơng, nhiều khu du lịch 

(đa phƣơng); với từng địa phƣơng hoặc khu du lịch theo chủ đề riêng theo đặc điểm 

về tài nguyên (song phƣơng). Tăng cƣờng hợp tác, liên kết quốc tế đặc biệt với các 

quốc gia đƣợc xác định là thị trƣờng gần. 

3.2.1.4. Giải pháp nâng cấp, kiện toàn bộ máy quản lý Di tích 

Việc thành lập các Ban quản lý tại các di tích nhằm thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ trực tiếp quản lý các di tích đã đƣợc UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, 

Bắc Kạn triển khai thực hiện. Nhƣ đã nghiên cứu tại chƣơng 2 luận án, tại các di tích 

lịch sử cách mạng ATK Tân Trào và Định Hóa, UBND tỉnh Tuyên Quang và Thái 

Nguyên đã thành lập các Ban Quản lý di tích với tƣ cách là những đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh. Riêng đối với di tích ATK Chợ 

Đồn hiện vẫn chƣa có một đơn vị quản lý độc lập để trực tiếp quản lý toàn diện di tích, 

các Ban quản lý di tích đƣợc thành lập tại các xã thuộc huyện Chợ Đồn chỉ quản lý 

từng cụm hoặc từng di tích nhỏ lẻ thuộc địa phƣơng. Đối với các Ban Quản lý di tích 

thuộc ATK Tân Trào và Định Hóa, căn cứ vào thực tiễn quản lý các di tích, UBND các 

tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên đã Quyết định thành lập bộ máy quản lý các di tích 

ATK. Việc phân cấp quản lý cũng nhƣ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đƣợc 

quy định cụ thể tại Quyết định thành lập Ban quản lý cũng nhƣ tại các quy chế quản lý 

di tích đã đƣợc ban hành. Nội dung phân cấp quản lý tại những quyết định và quy chế 

quản lý đƣợc cụ thể hóa từ cấp quản lý cao nhất của các địa phƣơng (UBND cấp tỉnh) 

đến những đơn vị hành chính nhỏ nhất là cấp thôn, xã nhằm đảm bảo sự thống nhất 

một cách hài hòa trong quản lý di tích. Tuy nhiên, sau khi các di tích cách mạng ATK 

đƣợc công nhận Di tích quốc gia đặc biệt với nhiều thay đổi đáng kể về diện mạo cũng 

nhƣ những đòi hỏi khắt khe hơn của công tác quản lý loại hình di tích đặc thù này thì 

việc phân cấp những đơn vị quản lý di tích quốc gia đặc biệt ATK trực thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có nhiều hạn chế, bất cập. Đối với di tích ATK Chợ Đồn 

việc chƣa thành lập đơn vị độc lập để quản lý di tích này thì lại càng bất cập hơn. Nhìn 

nhận một cách khách quan mà nói thì một trong những nguyên nhân dẫn đến những 
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khó khăn, tồn tại, hạn chế của công tác quản lý tại các di tích ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn thời gian qua là do sự phân cấp quản lý và tổ chức bộ 

máy quản lý các di tích ATK không đồng bộ, chƣa có sự thống nhất và chƣa đƣợc 

trang bị đầy đủ chức năng thẩm quyền để quản lý toàn diện các di tích cách mạng đƣợc 

phân bổ trên một không gian rộng lớn, phức tạp về loại hình cũng nhƣ sự đặc thù của 

loại hình di tích này. Vấn đề đặt ra trong công tác quản lý các di tích lịch sử cách mạng 

ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn là phải kiện toàn, nâng cấp 

bộ máy quản lý tại những di tích này một cách đồng bộ, nhất quán với đầy đủ chức 

năng, thẩm quyền để thực hiện đƣợc nhiệm vụ quản lý di tích một cách toàn diện. 

Đối với di tích ATK Tân Trào và ATK Định Hóa, UBND các tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên đã thành lập đơn vị quản lý di tích này trực thuộc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch các tỉnh. Các Ban quản lý trong thời gian qua đã bƣớc đầu thực 

hiện tốt công tác quản lý các di tích đƣợc giao quản lý trực tiếp, còn đối với những di 

tích chƣa đƣợc bàn giao, việc quản lý phải thông qua chính quyền địa phƣơng có di 

tích. Bên cạnh đó các Ban quản lý này sẽ khó có đƣợc sự chủ động trong quá trình 

thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà cần phải có ý kiến của các cơ quan cấp trên 

thuộc Trung ƣơng: Bộ VHTTDL, Cục Di sản Văn hóa, các Viện nghiên cứu… hoặc 

địa phƣơng nhƣ: UBND tỉnh, các sở ban ngành thuộc UBND cấp tỉnh… do phải đƣợc 

sự đồng ý và phối hợp của đơn vị chủ quản là Sở VHTTDL. Trong thời gian tới, việc 

thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý các di tích ATK nhƣ: 

Triển khai thực hiện các dự án trong quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị 

các di tích gắn với phát triển du lịch đã đƣợc duyệt với nhiều hạng mục dự án có tổng 

mức đầu tƣ lớn, quy trình thực hiện phức tạp và nhiều khâu trung gian; quản lý một 

khối lƣợng lớn các điểm di tích sẽ đƣợc bàn giao quản lý trên một diện tích trải dài 

thuộc nhiều xã, huyện cùng sự phức tạp của nhiều dân tộc sinh sống trên địa bàn di 

tích... Do vậy, theo NCS cần nâng cấp bộ máy quản lý các di tích lịch sử cách mạng 

ATK từ trực thuộc Sở VHTTDL lên trực thuộc UBND cấp tỉnh với đầy đủ chức năng 

thẩm quyền đƣợc trang bị để thực hiện tốt đƣợc nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị 

các di tích quốc gia đặc biệt ATK trên địa bàn các tỉnh thành có di tích. 

Đối với di tích ATK Chợ Đồn việc chƣa thành lập đƣợc đơn vị quản lý di tích 

này cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn tới những bất cập, hạn chế 

trong công tác quản lý di tích: chƣa xây dựng đƣợc quy hoạch tổng thể, chƣa có đƣợc 

quy chế riêng biệt để quản lý loại hình di tích đặc thù này, hạn chế trong đầu tƣ cơ sở 



 137 

hạ tầng, phát triển du lịch, liên kết thu hút đầu tƣ… để khắc phục đƣợc những hạn chế 

này, UBND tỉnh Bắc Kạn cần sớm thực hiện việc thành lập một đơn vị quản lý di tích 

này với tƣ cách là một đơn vị sự nghiệp độc lập trên cơ sở sự hợp nhất có bổ sung của 

những Ban quản lý di tích nhỏ lẻ tại các địa phƣơng. Ban quản lý sẽ đƣợc trang bị đầy 

đủ chức năng thẩm quyền để quản lý toàn diện, triệt để di tích này.  

Tóm lại, việc nâng cấp, kiện toàn bộ máy để quản lý các di tích lịch sử cách 

mạng ATK trong thời gian tới là một giải pháp mang tính cấp bách cần sớm đƣợc 

UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn triển khai thực hiện bởi suy 

cho cùng mọi nhiệm vụ quản lý đƣợc thực hiện một cách trực tiếp từ chính những 

đơn vị quản lý này, vì thế việc trang bị đầy đủ chức năng, thẩm quyền cho đơn vị 

quản lý các di tích là mấu chốt để triển khai những chiến lƣợc lớn của hoạt động 

quản lý các di tích này trong thời gian tới.  

3.2.1.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra  

Một trong những khó khăn, hạn chế trong công tác quản các di tích cách 

mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn thời gian qua là việc sở hữu di tích với 

nhiều loại hình, bên cạnh đó các di tích nằm trải dài trên một không gian rộng lớn. 

Sự kém hiểu biết của một bộ phận ngƣời dân cũng nhƣ việc không thể bao quát hết 

đƣợc các di tích trong khu vực của các cấp quản lý di tích các di tích cách mạng 

ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn đã dẫn đến những vi phạm trong công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích này. Những sai lầm không đáng có trong việc tự ý tu 

bổ các di tích thuộc sở hữu tƣ nhân hoặc cơi nới, sữa chữa những di tích, việc xây 

dựng các công trình hoặc khai thác tài nguyên tại các khu điểm di tích… đã và đang 

gây khó khăn cho công tác quản lý các di tích cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, 

Chợ Đồn thời gian qua. Việc này đã làm ảnh hƣởng đến việc giữ gìn yếu tố gốc của 

di tích, làm ảnh hƣởng đến tính thẩm mỹ cũng nhƣ môi trƣởng của di tích. Do đó, 

việc tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trong công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích là việc làm quan trọng trên cơ sở đó đảm bảo 

chất lƣơng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

Các di tích cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn có các khu vực 

bảo vệ trải dài trên địa giới hành chính nhiều xã, huyện thuộc các tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. Các điểm di tích thuộc khu vực các di tích có số 

lƣợng phong phú và phân bố rải rác trên hầu hết các xã, huyện thuộc các tỉnh, trong 

khi số lƣợng cán bộ tham gia công tác quản lý di tích thuộc Ban quản lý và chính 
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quyền địa phƣơng các di tích rất mỏng việc kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm 

trong khu vực các di tích sẽ gặp nhiều khó khăn nên công tác thanh tra, kiểm tra, xử 

lý vi phạm cần đƣợc tiến hành thƣờng xuyên tại các điểm di tích thuộc quản lý của 

các xã, huyện. Quá trình thanh tra, kiểm tra cần căn cứ trên những quy phạm pháp 

luật của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hiện hành của nhà nƣớc cũng nhƣ quy 

định cụ thể của UBND các tỉnh trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di 

tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn.  

Để thực hiện giải pháp nêu trên, UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn cần tiến hành phân cấp, phân công rõ ràng trách nhiệm, quyền và 

nghĩa vụ của Ban Quản lý các di tích với chính quyền địa phƣơng thuộc địa bàn các 

di tích cũng nhƣ UBND các xã có di tích để qua đó các cấp, ngành liên quan nhận 

thức một cách đầy đủ và thực thi đúng trách nhiệm, quyền hạn của mình trong công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, mặt khác tạo căn cứ pháp lý rõ ràng trong việc 

thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm tại di tích. Đây cũng là căn cứ để thực hiện 

có và hiệu quả sự phối hợp hài hòa, đồng bộ giữa đơn vị quản lý di tích và chính 

quyền địa phƣơng, cộng đồng sinh sống trong khu vực di tích, quá trình thanh tra, 

kiểm tra để phát hiện sai phạm trong công tác quản lý di tích cũng là quá trình tham 

gia của Nhà nƣớc trong công tác quản lý di tích. Bên cạnh đó cần xây dựng cơ chế 

giám sát đa chiều giữa các BQL di tích với UBND các huyện, xã có di tích thuộc 

khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn và cộng đồng các dân tộc 

sinh sống trong khu vực di tích. Đây cũng là giải pháp nhằm gia tăng sự ảnh hƣởng 

của cộng đồng, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc giám sát các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích vì 

một mục tiêu chung của sự phát triển văn hóa đi kèm với phát triển kinh tế, chính 

trị, xã hội và an ninh quốc phòng vì mục tiêu “dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công 

bằng, dân chủ, văn minh” theo đúng chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc. 

Bên cạnh việc tăng cƣờng thanh tra, kiểm tra cần phải có giải pháp cụ thể nhằm 

khắc phục những hạn chế cụ thể cho từng di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn, 

bởi mỗi di tích có những đặc thù riêng, những hạn chế riêng cần khắc phục để đạt đƣợc 

mục tiêu chung cho công tác quản lý. Nhƣ kết quả nghiên cứu tại chƣơng 2 luận án, 

những hạn chế trong công tác quản lý tại di tích cách mạng ATK thuộc tỉnh Tuyên 

Quang xuất phát từ những nguyên nhân cụ thể, đặc thù của di tích thuộc địa phƣơng 
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này. Để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý tại di tích ATK Tân Trào, 

Định Hóa, Chợ Đồn và các cấp quản lý di tích này cần tăng cƣờng thanh tra, kiểm tra 

xử lý dứt điểm những vi phạm trong công tác quản lý tại các di tích này. 

Việc tăng cƣờng thanh tra, kiểm tra ngoài việc phát hiện và xử lý những vi 

phạm trong công tác quản lý di tích còn phải phát hiện và biểu dƣơng kịp thời 

những tổ chức, cá nhân có đóng góp, có thành tích trong công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị các di tích ATK. Việc biểu dƣơng, khen thƣởng là một hình thức quan 

trọng nhằm tuyên truyền, khích lệ và động viên cộng đồng cùng chung tay, góp sức 

cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị DSVH của dân tộc nói chung, di tích lịch 

sử cách mạng ATK nói riêng. 

3.2.2. Đối với cộng đồng 

3.2.2.1. Khuyến khích và nâng cao vai trò của cộng đồng trong việc trực tiếp 

tham gia vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH gắn với di tích ATK 

Đối với bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống xã hội, sự tham gia một cách tích 

cực của cộng đồng luôn là yếu tố trung tâm và là mục tiêu, là động lực của sự phát 

triển kinh tế - xã hội. Trong công tác quản lý các di tích cách mạng ATK thuộc các 

tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, sự tham gia của cộng đồng trong công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích là một trong những yếu tố quyết định thành 

công của công tác quản lý. Để công tác quản lý di tích đạt đƣợc những mục tiêu và 

hiệu quả thì việc khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động quản lý 

di tích đóng vai trò quan trọng. Thực hiện đƣợc giải pháp này, UBND các tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần: 

Tập trung huy động, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác 

bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di tích. Cộng đồng trong lịch sử hình thành và 

phát triển khu di tích đã thể hiện vai trò to lớn của mình, tuy nhiên việc huy động và 

khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện công tác quản lý tại di tích 

thời gian qua chƣa thật sự nổi bật, cộng đồng vẫn chƣa thật sự đƣợc hƣởng lợi ích mà 

việc khai thác giá trị di tích có thể mang lại cho họ. Trong thời gian tới các cấp quản 

lý các di tích cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn cần tạo cơ chế để huy 

động và khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích. UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần tiếp 

tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm huy động và phát huy sức mạnh cá 
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nhân cũng nhƣ cộng đồng trong công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di tích; khuyến 

khích, huy động các tổ chức, đoàn thể, cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức phi 

chính phủ đóng góp kinh phí, vật chất, nhân công cho công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích; tạo cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực đầu tƣ cụ thể nhƣ: Chính sách 

ƣu đãi đầu tƣ cho lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di tích; có chính sách thuế, phí, 

lệ phí khuyến khích đầu tƣ (thuế thu nhập doanh nghiệp; chính sách về vốn, tín dụng 

và bảo lãnh); ƣu đãi về sử dụng đất khu vực di tích; tạo cơ chế cho hƣởng các ƣu đãi 

khác về sử dụng cơ sở hạ tầng, cung cấp điện nƣớc cho các nhà đầu tƣ; coi trọng 

quyền làm chủ của cộng đồng trong công tác quản lý di tích;... 

Việc nâng cao nhận thức của cộng đồng trong tham gia vào công tác bảo tồn 

và phát huy giá trị các di tích cũng đóng vai trò quan trọng mang tính lâu dài nhằm 

thu hút sự tham gia một cách tích cực của cộng đồng trong hoạt động bảo tồn và phát 

huy giá trị các di tích cách mạng. Theo đó, để thực hiện tốt giải pháp này chính quyền 

địa phƣơng cần chú trọng bồi dƣỡng thêm các kiến thức, kỹ năng trong công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích cho cộng đồng, tạo cơ chế để cộng đồng đƣợc tham gia 

các chƣơng trình ngắn hạn do các trung tâm, viện nghiên cứu chuyên ngành, các 

trƣờng đại học trong nƣớc thực hiện nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, cần thiết 

cho cộng đồng trong thực hiện các công việc liên quan đến vần đề bảo vệ di tích và 

đặc biệt là khai thác giá trị các di tích dựa vào du lịch. Bên cạnh đó, UBND các tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần có chiến lƣợc thu hút cộng đồng để cộng 

đồng tham gia một cách chuyên nghiệp trong khai thác du lịch phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội của địa phƣơng. Về lâu dài cần chú trọng đào tạo và phát triển nguồn 

lực cộng đồng tại chỗ để kế thừa kiến thức, kinh nghiệm cũng nhƣ vốn văn hóa của 

đội ngũ đi trƣớc trong hoạt động khai thác và phát huy giá trị di tích, bên cạnh đó cần 

phải có cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác giáo dục, nâng cao nhận 

thức về khu di tích cho cộng đồng, hỗ trợ giáo dục cộng đồng cho những ngƣời dân 

trực tiếp tham gia vào hoạt động quản lý di tích. 

Điều quan trọng nhất để lôi kéo sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động 

khai thác và phát huy giá trị các di tích đó là lợi ích cộng đồng đƣợc hƣởng từ quá 

trình này. Do vậy, các cấp quản lý di tích ATK thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn cần chú trọng đến vấn đề lợi ích cộng đồng trong khai thác và 

phát huy giá trị di tích trên cơ sở quan điểm cộng đồng phải là nhân tố đầu tiên 
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đƣợc hƣởng lợi từ quá trình bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Đứng vững trên 

quan điểm này, UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần phải tập 

trung đầu tƣ trƣớc mắt cho các di tích nhằm thu hút khách tham quan du lịch, trên 

cơ sở đó lôi kéo sự tham gia của cộng đồng về mặt lợi ích kinh tế mà họ đƣợc 

hƣởng từ quá trình này, đây là mục tiêu lâu dài, bền vững nhất mà các cấp quản lý 

cần chú trọng trong hoạt động quản lý tại các di tích cách mạng ATK thuộc ba tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn.  

Để thực hiện đƣợc mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên chính quyền và các cấp quản 

lý di tích ATK thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần: 

Tập trung thực hiện tốt hoạt động công tác sƣu tầm, nghiên cứu, bảo tồn giá 

trị di sản văn hóa vật thể cũng nhƣ phi vật thể của cộng đồng, đặc biệt là những giá 

trị DSVH có nguy cơ bị mai một. Để thực hiện giải pháp này cần huy động và tranh 

thủ đƣợc nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nƣớc cũng nhƣ nguồn xã hội hóa của các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc. Bên cạnh đó, các cấp quản lý cũng cần quan 

tâm đến những cơ chế, chính sách trong việc bảo lƣu vốn văn hóa bản địa từ những 

nghệ nhân của các loại hình DSVH phi vật thể của địa phƣơng đồng thời cũng cần 

quan tâm đến cơ chế, chính sách trao truyền lại những giá trị đó cho thế hệ trẻ nhằm 

bảo tồn và phát huy những giá trị DSVH này một cách bền vững. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao dân trí để đồng 

bào các dân tộc vùng Việt Bắc thấy đƣợc những giá trị DSVH mà họ đang sở hữu từ 

đó họ thấy đƣợc tình yêu và trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy những 

truyền thống văn hóa quý báu đó. Việc này cần đƣợc thực hiện dƣới nhiều hình thức 

nhƣ tuyên truyền qua thuyết minh diễn giải, qua các câu lạc bộ văn hóa dân gian, 

qua các trƣờng học hoặc hệ thống bảo tàng... 

Bên cạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị DSVH vật thể, các cấp quản lý di 

tích lịch sử cách mạng ATK cần tập trung phát huy giá trị DSVH phi vật thể, trong 

đó tập trung vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống của 

đồng bào các dân tộc vùng Biệt Bắc. Các cấp quản lý di tích lịch sử cách mạng 

ATK trên địa bàn các tỉnh cần tập trung vào việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng Việt Bắc với những nét văn hóa đặc trƣng 

đƣợc thể hiện thông qua những lễ hội truyền thống. Bên cạnh đó việc tổ chức lễ hội 

cần đảm bảo sự hài hòa giữa quản lý của nhà nƣớc và sự tham gia của cộng đồng, 

giữa lễ hội và tín ngƣỡng… trong tổ chức lễ hội cũng cần lồng ghép công tác tuyên 
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truyền, thuyết minh diễn giải những giá trị DSVH cho đông đảo ngƣời dân, cộng 

đồng và du khách nhằm nâng cao nhận thức của các thế hệ hiện tại với những giá trị 

văn hóa mà hế hệ trƣớc đã để lại. 

Các cấp quản lý nhà nƣớc cần quan tâm đến việc xây dựng, sử dụng có hiệu 

quả các thiết chế văn hóa truyền thống. Bên cạnh việc đƣa vào sử dụng các thiết chế 

văn hóa nhƣ Trung tâm văn hóa thể thao, nhà văn hóa, bảo tàng, nhà hát, thƣ viện, 

thì những cơ sở tín ngƣỡng tôn giáo trên địa bàn nhƣ đình, đền, chùa, miếu… cần 

đƣợc quan tâm, đầu tƣ trùng tu, tôn tạo. Cùng với việc quan tâm xây dựng thiết chế 

văn hóa cơ sở cũng cần chú trọng nâng cao chất lƣợng hoạt động văn hóa, văn nghệ 

của cộng đồng, để thực hiện nhiệm vụ này các cấp quản lý di tích tại các địa phƣơng 

cần quan tâm đến việc xây dựng và ban hành cơ chế chính sách phù hợp đồng thời 

xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo cho những hoạt động đó đƣợc diễn ra thƣờng 

xuyên, liên tục. Có nhƣ vậy việc bảo tồn và phát huy giá trị DSVH vùng Việt Bắc 

gắn với cộng đồng và với các di tích lịch sử cách mạng ATK mới thực sự đi vào 

cuộc sống của cộng đồng và đƣợc bảo tồn, phát huy giá trị một cách bền vững nhất. 

3.2.2.2. Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng ATK thuộc các 

tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn gắn với giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

của cộng đồng các dân tộc vùng văn hóa Việt Bắc  

Khu vực Việt Bắc bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà 

Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Với nhiều bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú, 

vùng văn hóa Việt Bắc đƣợc mở rộng xuống một phần đồi núi phía bắc của các tỉnh 

Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và Quảng Ninh. Với đặc điểm của địa hình vùng 

trung du với rừng núi trùng điệp xen kẽ các hệ thống sông Thao, sông Lô, sông Cầu, 

sông Thƣơng, Lục Nam và sông Kỳ Cùng. Trong lịch sử, vùng văn hóa Việt Bắc 

chính là cửa ngõ cho quá trình giao lƣu và tiếp biến văn hóa giữa các tỉnh Cao 

Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang của Việt Nam với tỉnh Quảng Tây và một phần tỉnh Vân 

Nam, Trung Quốc [106]. Điều kiện địa lý, tự nhiên của vùng Việt Bắc đã tạo nên 

nét khu biệt về cuộc sống của đồng bào dân tộc nơi đây và chính điều này đã tạo 

nên nét văn hóa riêng, đa dạng trong thống nhất của đồng bào dân tộc vùng Việt 

Bắc của tổ quốc. Chính sự đa dạng, phức tạp của địa hình đã tạo nên lối sống tự 

cung, tự cấp cũng nhƣ ảnh hƣởng tới giao thông, cơ sở hạ tầng, điều kiện sinh hoạt 

của nhân dân các khu vực trong vùng Việt Bắc không đƣợc thuận lợi, cuộc sống 
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phần nhiều phụ thuộc điều kiện tự nhiên. Đây cũng chính là tiền đề tạo nên điểm 

riêng biệt, độc đáo của địa phƣơng, lối sống tự lập và đùm bọc lẫn nhau của cộng 

đồng các dân tộc trong khu vực nhằm đấu tranh để tồn tại trong điều kiện tự nhiên 

của núi rừng nơi biên giới phía Bắc tổ quốc. Xét về khía cạnh văn hóa, vùng Việt 

Bắc đƣợc ví nhƣ cái nôi văn hóa của khu vực miền núi trung du phía bắc nƣớc ta. 

Sự giao lƣu, tiếp biến văn hóa của các vùng miền trong nƣớc cũng nhƣ với Trung 

Quốc qua biên giới phía Bắc đã biến khu vực này thành một trung tâm dung nạp, 

điều chỉnh những dòng chảy văn hóa trong chiều dài lịch sử vùng đất này. Trong 

lịch sử đó, mỗi dân tộc ở vùng văn hóa Việt Bắc sẽ chịu sự tác động nhất định của 

quá trình giao lƣu và tiếp biến văn hóa, không chỉ của Việt Nam mà còn với các dân 

tộc của Trung Hoa. Văn hóa vùng Việt Bắc ở nơi giáp với Trung Quốc sẽ bị ảnh 

hƣởng trong quá trình tiếp biến văn hóa giữa cuộc di cƣ của nhóm Nùng ở Quảng 

Tây và Vân Nam, cũng nhƣ sự giao lƣu, hội nhập văn hóa sâu rộng của ngƣời Kinh 

và một số dân tộc khác trong khu vực. Trong lịch sử văn hóa của vùng văn hóa Việt 

Bắc, sự tiếp thu và tiếp biến văn hóa đƣợc thực hiện liên tục theo những thăng trầm 

của lịch sử. Bắt đầu từ việc di cƣ của dân tộc Nùng ở Trung Quốc, tiếp đến là sự 

kiện nhà Mạc lập nghiệp tại Cao Bằng vào cuối TK XVI, đầu TK XVII, điều này đã 

tạo nên những biến chuyển lớn về văn hóa, tạo nên sự pha trộn giữa văn hóa Hán 

của ngƣời Nùng và văn hóa Việt. Trong kháng chiến chống pháp, Việt Bắc vinh dự 

đƣợc Đảng và Bác Hồ lựa chọn làm thủ đô kháng chiến, điều này cũng tạo nên 

những chuyển biến lớn về nhận thức cũng nhƣ đời sống văn hóa của đồng bào dân 

tộc nơi đây. Đối với đồng bào dân tộc thuộc vùng sâu, vùng xa của vùng Việt Bắc, 

lối sống và phong tục đƣợc bảo tồn tƣơng đối tốt, tuy nhiên trƣớc tác động của cơ 

chế thị trƣờng và sự điều tiết của nhà nƣớc, nhiều yếu tố văn hóa mới đã đƣợc du 

nhập vào cuộc sống thƣờng ngày của đồng bào. Trang phục truyền thống đƣợc sử 

dụng vào những dịp lễ hội, sự kiện lớn; ngôn ngữ đƣợc Việt hóa để thuận tiện trong 

giao tiếp thay bằng tiếng dân tộc; những tiết mục dân ca, dân vũ không còn đƣợc 

ngƣời dân sử dụng hàng ngày mà chủ yếu thực hiện trong các ngày lễ lớn của cộng 

đồng… tuy nhiên những nét cơ bản, đặc sắc của văn hóa từng dân tộc vùng Việt 

Bắc về cơ bản vẫn đƣợc bảo lƣu và tồn tại cùng cuộc sống hằng ngày của đồng bào 

các dân tộc vùng Việt Bắc, chính điều này đã tạo nên nét khu biệt về văn hóa các 

dân tộc trong khu vực với nhau và giữa vùng văn hóa Việt Bắc với các khu vực 

khác trong nƣớc, điều này tạo nên bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc [106]. 
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Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn có mối liên hệ mật thiết với bản sắc văn hóa các dân tộc 

vùng Việt Bắc bởi chính nền văn hóa này là môi trƣờng tồn tại và phát triển của các 

di tích lịch sử cách mạng, sự tồn tại và phát triển của văn hóa các dân tộc vùng Việt 

Bắc chính là điều kiện thuận lợi cơ bản để phát huy giá trị các di tích ATK trong 

khu vực trên cơ sở sự uyển chuyển, mềm mại của văn hóa cộng đồng các dân tộc 

nơi đây. Do vậy, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng ATK thuộc 

ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần phải xem xét đến giá trị bản sắc 

văn hóa dân tộc vùng văn hóa Việt Bắc nhƣ là một giải pháp quan trọng trong thực 

hiện công tác này. Để thực hiện đƣợc giải pháp này, chính quyền địa phƣơng và các 

cấp quản lý các di tích cần thực hiện : 

UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn phải xác định tầm 

quan trọng của công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc 

vùng Việt Bắc, chính quyền các cấp cần coi trọng việc bảo tồn, phát huy giá trị văn 

hóa của các dân tộc, trên cơ sở đó, bảo tồn những nét riêng biệt tạo nên bản sắc văn 

hóa dân tộc làm cơ sở để ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của khu vực và 

mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. 

UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần coi trọng công tác 

bảo tồn các di sản văn hóa nói chung, bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc 

nói riêng, tạo cơ chế bố trí nguồn kinh phí nhất định từ ngân sách, hoặc nguồn tài 

trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc cho thực hiện công tác này. Bên 

cạnh đó, UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn và các cấp quản lý 

di tích cần chú trọng đứng ra tổ chức điều tra, phát hiện nghệ nhân của các loại hình 

văn hóa nghệ thuật trong từng địa bàn các dân tộc trong vùng, đồng thời tạo chính 

sách ƣu đãi và khuyến khích họ truyền dạy lại cho lớp trẻ. Việc giáo dục, động viên 

thế hệ trẻ về ý thức bảo tồn các di sản văn hóa của tộc vùng Việt Bắc sẽ tạo nên một 

bức tranh văn hóa đa sắc mầu của các dân tộc, tạo nên một dòng chảy văn hóa liên 

tục và xuyên suốt cho đến ngày nay. 

Việc chú trọng nâng cao dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 

gian của đồng bào vùng Việt Bắc. Việc này đƣợc thể hiện dƣới nhiều hình thức để 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc nơi đây nhƣ mở câu lạc 

bộ sinh hoạt văn hóa dân gian, đƣa những loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống 
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vào trƣờng học để mở rộng và giúp thế hệ trẻ hiểu biết đúng về những giá trị dân 

tộc; mời các chuyên gia, nghệ nhân đến nói chuyện, truyền dạy cho học sinh những 

kỹ năng cơ bản trong việc thực hành văn hóa truyền thống trong nhà trƣờng, hay 

các cuộc vận động, thi tìm hiểu về di sản văn hóa của mỗi dân tộc trên địa bàn Việt 

Bắc…. Điều này sẽ tạo nên niềm tự hào cũng nhƣ ý thức trân trọng và giữ gìn bản 

sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng các dân tộc vùng Việt Bắc, góp phần tích cực 

cho công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa quý bàu này. 

UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn và ngành văn hóa các 

địa phƣơng cần chú trọng phát huy nét đẹp của các lễ hội, bảo tồn và giữ gìn giá trị 

văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào vùng Việt Bắc 

nói riêng. Các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực văn hóa luôn có kế hoạch 

bảo tồn, khai thác và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc 

thông qua những lễ hội truyền thống tiêu biểu đƣợc tổ chức hàng năm. Việc tổ chức 

lễ hội phải đảm bảo sự hài hòa giữa sinh hoạt văn hóa và tín ngƣỡng. Các cấp chính 

quyền phải coi trọng và tạo cơ chế hỗ trợ công tác tổ chức hoạt động vui chơi, giải 

trí, văn hóa nghệ thuật, thể thao để đáp ứng đƣợc nhu cầu thƣởng thức, hƣởng thụ 

văn hóa của đồng bào. Đồng thời, thông qua việc tổ chức lễ hội cũng góp phần nâng 

cao nhận thức của thế hệ trẻ về giá trị mà cha ông đã gìn giữ, bảo tồn. Bên cạnh đó 

cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao nhận thức cũng nhƣ chuyên 

môn của đội ngũ quản lý văn hóa địa phƣơng, các cơ quan quản lý văn hóa phải 

thƣờng xuyên mở các lớp bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn về quản lý văn 

hóa cho đội ngũ hoạt động thƣờng xuyên tại đây. Đội ngũ này có trách nhiệm 

thƣờng xuyên giáo dục ngƣời dân đến tham gia hoạt động tại cơ sở lòng yêu nƣớc, 

thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và ý thức chấp hành pháp luật...  

UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn cần phải ban hành 

nhiều chính sách, cơ chế để bảo lƣu, gìn giữ những nét độc đáo của văn hóa các dân 

tộc vùng Việt Bắc, đồng thời coi cộng đồng các dân tộc vùng Việt Bắc là lực lƣợng 

chính trong những hoạt động văn hóa văn nghệ trên địa bàn, cả ở vai trò biểu diễn 

và thƣởng thức. Do vậy, UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn phải 

thƣờng xuyên quan tâm, hỗ trợ về cơ chế chính sách, cơ sở vật chất để mỗi đơn vị 

hành chính cấp xã thành lập đƣợc một đội văn nghệ, trình diễn các tiết mục truyền 

thống của đồng bào dân tộc trên địa bàn, qua đó chất lƣợng các hoạt động, tiết mục 

văn hóa văn nghệ tiêu biểu của đồng bào ngày càng đƣợc nâng cao. 
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Trong bối cảnh hội nhập, phát triển kinh tế hiện nay, công tác bảo tồn và phát 

huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc luôn đƣợc Đảng và nhà nƣớc ta coi 

trọng và quan tâm, Đảng và nhà nƣớc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách có tầm 

nhìn chiến lƣợc, lâu dài trên nhiều phƣơng diện với mục tiêu hƣớng đến là nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng tinh thần nghị quyết mà 

Đảng ta đã đề ra. Do vậy, đối với chính quyền UBND các tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng ATK thuộc 

các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn gắn với giá trị di sản văn hóa phi vật 

thể vùng văn hóa Việt Bắc không chỉ là mục tiêu mà còn là một giải pháp quan 

trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phƣơng. 

Tiểu kết 

Quan điểm, chủ trƣơng của Đảng và chính sách của Nhà nƣớc là một trong 

những cơ sở quan trọng trong thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị 

các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc 

Kạn. Trên cơ sở quan điểm, chủ trƣơng của Đảng về bảo tồn và phát huy giá trị 

DSVH nói chung, di tích cách mạng nói riêng, luận án đặt các di tích cách mạng 

ATK trong mối liên hệ giữa bảo tồn với phát huy giá trị và đặt các di tích ATK 

trong mối liên hệ với vùng văn hóa Việt Bắc và bản sắc văn hóa các dân tộc khu 

vực này. Việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản của quản lý các di tích cách mạng 

ATK trong bối cảnh hiện nay cũng là một trong những căn cứ quan trọng để rút ra 

những vấn đề cơ bản chung nhất trong công tác quản lý các di tích lịch sử cách 

mạng ATK trong cả nƣớc. 

 Trên cơ sở những quan điểm quản lý đƣợc rút ra từ bối cảnh chung của công 

tác quản lý các di tích cách mạng ATK, quan điểm của Đảng và nhà nƣớc ta trong 

quản lý di tích cách mạng cùng những kết quả nghiên cứu đƣợc rút ra từ phân tích tại 

chƣơng 2, luận án đã đƣa ra những giải pháp cơ bản có thể ứng dụng để nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý tại các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đó là những giải pháp quan trọng, cấp bách, mang 

tính tổng thể nhƣng cũng phù hợp với điều kiện thực tế tại từng điểm nghiên cứu tại 

các di tích lịch sử cách mạng ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn. Việc áp dụng và 

thực hiện những giải pháp là một trong những yếu tố cơ bản để tăng cƣờng hiệu quả 

công tác quản lý các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN  

Từ kết quả nghiên cứu Quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba 

tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, có thể rút ra kết luận nhƣ sau: 

1. Trên cơ sở khảo sát, điều tra tại địa bàn nghiên cứu là các di tích ATK Tân 

Trào, Định Hóa, Chợ Đồn, đồng thời tập hợp các nguồn tƣ liệu đã công bố, luận án 

tập trung mô tả tổng quan về các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn, đặc 

trƣng cũng nhƣ giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích. Thực trạng công tác quản lý 

tại các di tích này đã đƣợc tập trung phân tích, đánh giá qua đó làm rõ mặt mạnh, 

mặt yếu, cơ hội và thách thức trong quản lý các di tích. Luận án đã đƣa ra giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc 

ba tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn trong thời gian tới.   

2. Để nghiên cứu công tác quản lý các di tích ATK qua nghiên cứu tại ba tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, NCS đã sử dụng lý thuyết vai trò của các bên 

liên quan. Lý thuyết này, đƣợc vận dụng để nghiên cứu vai trò của các bên liên 

quan: Nhà nƣớc, cộng đồng, du khách… trong hoạt động quản lý tại các điểm 

nghiên cứu. Trên cơ sở vai trò các bên liên quan trong hoạt động quản lý của các 

cấp và của cộng đồng thời gian qua tại các di tích cách mạng ATK, luận án đã 

nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động quản lý, tìm ra đƣợc những thành công, 

hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý tại các di tích 

ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn trong thời gian qua tiếp cận từ quản lý nhà 

nƣớc và sự tham gia quản lý của cộng đồng. 

3. Các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn có một hệ thống các di tích lịch sử tồn tại đa dạng trong không 

gian của một vùng văn hóa đậm đà màu sắc địa phƣơng và cũng hết sức đa dạng, 

phức tạp. Nơi đây có cả di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể với 

nhiều loại hình di sản văn hóa đa dạng với đầy đủ hệ thống các di tích lịch sử cách 

mạng phong phú, đánh dấu những giai đoạn lịch sử quan trọng của dân tộc. Di tích 

lịch sử cách mạng ATK chính là nguồn tài nguyên văn hóa quan trọng phục vụ cho 

phát triển kinh tế, xã hội của vùng Việt Bắc nói riêng, cả nƣớc nói chung. Các di 
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tích đƣợc nhà nƣớc quan tâm đầu tƣ bảo tồn và phát huy giá trị sẽ trở thành một 

động lực quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 

của địa phƣơng. Việc khai thác, phát huy giá trị các di tích ATK thuộc các điểm 

nghiên cứu sẽ đem lại nguồn lợi thiết thực cho cộng đồng và xã hội, và đây cũng 

chính là lời giải cho bài toán phát triển bền vững các di tích trên cơ sở khai thác giá 

trị phục vụ du lịch. 

4. Trong công tác quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, nhà nƣớc giữ vai trò chủ đạo, điều này đƣợc 

thể hiện trong sự phân cấp quản lý và các hoạt động của nhà nƣớc trong công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, thể hiện ở các mặt công tác: Xây dựng quy 

hoạch, kế hoạch, dự án bảo tồn; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ 

công tác quản lý các di tích; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di 

tích; tổ chức hoạt động nghiệp vụ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích... Các 

hoạt động quản lý nhà nƣớc tại các di tích đã thể hiện sự thống nhất, đồng bộ trong 

quản lý. Trên thực tế, qua khảo sát các BQL tại các di tích, vai trò của cộng đồng đã 

đƣợc thể hiện rõ nét trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, điều này đƣợc 

thể hiện rõ nét qua việc ngƣời dân đƣợc tham gia công tác bảo vệ, bảo tồn các di 

tích, tổ chức huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện việc tu bổ, tôn tạo các di 

tích, đồng thời tham gia vào các hoạt động nhằm giới thiệu quảng bá, khai thác và 

phát huy giá trị các điểm di tích.  

5. Luận án đã tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác quản lý tại 

các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn kể từ sau khi các di tích đƣợc công 

nhận di tích quốc gia đặc biệt, trong đó đi sâu vào hai nội dung cơ bản là quản lý khu 

di sản tiếp cận từ vai trò quản lý nhà nƣớc và sự tham gia trong công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích của cộng đồng. Qua đó, luận án bƣớc đầu đƣa ra những đánh 

giá về hiệu quả công tác quản lý di tích tại các điểm nghiên cứu, tìm ra những thành 

tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị các di tích thời gian qua trên cả hai phƣơng diện của công tác quản lý là quản 

lý nhà nƣớc và sự tham gia của cộng đồng.  
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6. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, chính quyền và nhân dân các tỉnh 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn đang tích cực quan tâm và tham gia vào công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ATK. Thực tế cũng cho thấy trong những 

năm vừa qua, Đảng bộ và chính quyền các tỉnh có di tích đã có những quan tâm đầu 

tƣ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ATK, điều này đƣợc thể hiện 

ở việc ban hành các cơ chế, chính sách, đầu tƣ nguồn lực và con ngƣời, huy động sự 

tham gia tích cực của cộng đồng dân tộc địa phƣơng… cho công tác này. Trên cơ sở 

quan điểm, nghị quyết của Đảng và cơ chế, chính sách của Nhà nƣớc trong công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị các di tích cách mạng trong đời sống xã hội đƣơng đại, 

cần thiết phải đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản 

lý tại các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn nhƣ: tập trung xây dựng và 

thực hiện quy hoạch tổng thể; Đẩy mạnh khai thác và phát huy giá trị các di tích 

trên cơ sở phát triển du lịch, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và tăng cƣờng mối 

liên hệ vùng văn hóa trong bảo tồn và phát huy giá trị các di tích; Xây dựng và ban 

hành những cơ chế, chính sách mang tính đặc thù nhằm tăng cƣờng đầu tƣ cho công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ATK; Bảo tồn và phát huy giá trị các di 

tích cách mạng ATK thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn gắn với 

giá trị di sản văn hóa phi vật thể vùng văn hóa Việt Bắc… đó là những giải pháp 

mang tính thực tiễn cao có thể giúp các nhà quản lý khu di sản tham khảo và áp 

dụng trong thực tiễn công tác quản lý các điểm di tích, qua đó đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế, xã hội của địa phƣơng một cách bền vững. 

7. Trong quá trình tiếp cận vấn đề “Quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK (qua 

nghiên cứu ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn)”, thì phƣơng án lựa chọn các di 

tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn là hợp lý. Việc quản lý các di tích này đƣợc 

thực hiện theo nội dung quy định của Luật di sản văn hóa và các quy định hiện hành 

của chính quyền địa phƣơng các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn. Những 

thành tựu, hạn chế của công tác quản lý các di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn 

đƣợc thể hiện trong nội dung luận án đã góp phần thực hiện hóa chủ trƣơng của Đảng 

theo tinh thần mà các Nghị quyết của Đảng đã đề ra. Hoạt động quản lý các di tích 
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ATK Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn trong thời gian qua đã thể hiện rõ quan điểm, nghị 

quyết của Đảng về bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ATK phục vụ cho phát triển 

kinh tế xã hội địa phƣơng và giáo dục truyền thống yêu nƣớc, lòng tự hào dân tộc cho 

các thế hệ con ngƣời Việt Nam.  

8. Luận án đã trả lời đƣợc các câu hỏi nghiên cứu đƣợc nêu ở đầu luận án. 

Đƣa ra những vai trò hoạt động cụ thể của các cấp quản lý nhà nƣớc và của cộng 

đồng trong thời gian qua để thấy đƣợc những thành công, hạn chế, nguyên nhân của 

những hạn chế. Trên cơ sở tình hình thực tiễn đƣa ra các giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý các di tích lịch sử cách mạng ATK thuộc ba tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn. Kết quả của luận án góp phần đóng góp kinh nghiệm đối 

với công tác quản lý di tích lịch sử cách mạng kháng chiến ở Việt Nam nói chung, 

đóng góp kinh nghiệm đối với công tác quản lý di tích ở các tỉnh Tuyên Quang, 

Thái Nguyên, Bắc Kạn nói riêng. 

9. Thông qua các kết quả nghiên cứu, có thể nhận thức đƣợc những vấn đề 

liên quan đến một di tích ATK không chỉ bó hẹp trong phạm vi một hoặc nhiều 

điểm di tích thuộc địa bàn ATK mà có mối liên hệ với một vùng văn hóa với sự tồn 

tại nhiều di tích ATK trong vùng văn hóa đó. Trong không gian văn hóa Việt Bắc, 

bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc đóng vai trò quan trọng, chứa đựng các 

yếu tố văn hóa gắn với các di tích ATK trong quá trình tồn tại và phát triển của 

mình… Vì vậy trong những vấn đề có thể tiếp cận, chúng tôi nhận thấy một vài 

nghiên cứu khả thi có thể tiếp tục triển khai, chẳng hạn: nghiên cứu tiểu vùng văn 

hóa Việt Bắc trong mối liên hệ với các di tích cách mạng ATK; mối liên hệ vùng 

trong phát huy giá trị các di tích cách mạng ATK; nghiên cứu DSVH phi vật thể của 

đồng bào dân tộc vùng Việt Bắc phục vụ cho phát huy giá trị các di tích ATK...  
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hóa, số 4 (45), Hà Nội. 

http://opac.issi.vass.gov.vn/search~S1*vie/t?X%7bu01B0%7da+v%7bu00E0%7d+Nay


 155 
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Phụ lục 1: Bản đồ 

1.1. Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh 

Tuyên Quang – Thái Nguyên – Bắc Kạn 
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1.2. Bản đồ du lịch Tuyên Quang 
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1.3. Sơ đồ khu di tích lịch sử ATK Tân Trào 
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1.4. Bản đồ tỉnh Thái Nguyên 

 
[Nguồn: Internet] 

 

 
 

[Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2018] 
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1.4. Bản đồ vị trí phân bố địa điểm di tích Bộ Tổng tƣ lênh QĐNDVN 
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Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên  
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1.5. Bản đồ vị trí phân bố và đƣờng đi đến địa điểm di tích tại xã Phú Đình, 
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1.8. Bản đồ tỉnh Bắc Kạn 
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Phụ lục 2: Ảnh 

2.1. Di tích ATK Tân Trào 

 

 
 

Ảnh 1: Cây Đa Tân Trào [Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2018] 
 

  
 

Ảnh 2: Lán Nà Nƣa [Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2018] 
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Ảnh 3: Lán Cảnh vệ [Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2018] 

 

 
 

Ảnh 4: Đình Hồng Thái [Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2018] 
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Ảnh 5: Bà Hoàng Thị Mai con dâu ông Nguyễn Tiến Sự  
[Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2018] 

 

 
 

Ảnh 6: Nhà ông Nguyễn Tiến Sự  
[Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2018] 
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2.2. Di tích ATK Định Hóa 

 

 
                                                          [Nguồn: Internet] 

 

 
 

Ảnh 7: Nhà Tƣởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh [Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2018] 
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Ảnh 8: Lán Tỉnh Keo [Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2018] 
 

  
 

Ảnh 9: Lán Tỉnh Keo [Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2018] 
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Ảnh 10: Vầng hoa Dâm Bụt Bác Hồ trồng năm 1948 
 [Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2018] 

 

 
 

Ảnh 11: Hầm trú ẩn trên đồi Tỉnh Keo  
[Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2018] 
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2.3. Di tích ATK Chợ Đồn 

 

 

 

 
 

Ảnh 12: Di tích Khuổi Linh [Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2017] 
 

 
 

Ảnh 13: Đồi Na Pậu [Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2017] 
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Ảnh 14: Lán Bác Hồ ở tại đồi Na Pậu [Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2017] 

 

 

 
 

Ảnh 15: Di tích lịch sử Nà Kiến [Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2017] 
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Ảnh 16: Di tích lịch sử Nà Quân  
[Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2017] 

 

 
Ảnh 17: Hội trƣờng Văn phòng Trung ƣơng Đảng 

 [Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2017] 

 

 
Ảnh 18: Nơi làm việc của Tổng bí thƣ Trƣờng Chinh 

 [Nguồn: NCS, ảnh chụp năm 2017] 
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Phụ lục 3: Danh sách ngƣời tham gia phỏng vấn 

tại ATK: Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn 
 

 

TT Họ và Tên Nghề nghiệp 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

1.  Nguyễn Hữu Phan Q. Giám đốc 1959 Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang 

2.  Nguyễn Văn Hòa Phó Giám đốc 1979 Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang 

3.  Lê Thanh Sơn Phó Giám đốc 1968 Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang 

4.  Trần Thị Hiếu Chánh Văn Phòng 1981 Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang 

5.  Phạm Văn Lƣơng Chủ tịch  1970 UBND huyện Sơn Dƣơng 

6.  Hà Minh Quang Chủ tịch 1958 UBND huyện Yên Sơn 

7.  Hoàng Nhƣ Loan Giám đốc 1980 BQLKDTLS và ST Tân Trào 

8.  Nguyễn T. Hồng Nhung Phó Giám đốc 1983 BQLKDTLS và ST Tân Trào 

9.  Lành Thị Kiên Trƣởng P. HDTM 1981 BQLKDTLS và ST Tân Trào 

10.  Nguyễn Thị Thảo Hƣớng dẫn viên 1887 BQLKDTLS và ST Tân Trào 

11.  Hoàng Việt Hùng Bảo vệ 1975 BQLKDTLS và ST Tân Trào 

12.  Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch xã 1979 UBND Xã Tân Trào 

13.  Hoàng Văn Bế Ngƣời dân 1965 Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 

14.  Hoàng Thị Mai Ngƣời dân 1940 Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 

15.  Trịnh Văn Bảy Hƣu trí 1950 Thôn Cả, xã Tân Trào 

16.  Hà Văn Minh Bí thƣ chi bộ 1956 Thôn Tân Lập, xã Tân Trào 

17.  Trịnh Thị Hải Kinh doanh DV DL 1989 Xã Tân Trào, huyện Sơn Dƣơng 

18.  Vũ Anh Vũ Kinh doanh DV DL 1970 Xã Tân Trào, huyện Sơn Dƣơng 

19.  Trần Cơ Trƣờng Phó Giám đốc 1975 Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên 

20.  Nguyễn Văn Nƣơng Trƣởng ban 1963 BQLKDTLS-ST ATK Định Hóa 

21.  Lý Đức Chính Phó Trƣởng ban 1970 BQLKDTLS-ST ATK Định Hóa 

22.  Nguyễn Thị Hƣơng Hƣớng dẫn viên 1985 BQLKDTLS-ST ATK Định Hóa 

23.  Bùi Việt Điệp Trƣởng phòng NVDT 1980 BQLKDTLS-ST ATK Định Hóa 

24.  Ôn Văn Mạnh P. Trƣởng P BQTTTT 1982 BQLKDTLS-ST ATK Định Hóa 

25.  Ma Ngọc Vịnh Trƣởng phòng QL nhà 

tƣởng niệm CT HCM 

1986 BQLKDTLS-ST ATK Định Hóa 

26.  Nguyễn Anh Thƣ Kinh doanh DV DL 1970 Xã Phú Đình, huyện Định Hóa 
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TT Họ và Tên Nghề nghiệp 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

27.  Lê Kim Anh Kinh doanh DV DL 1990 Xã Phú Đình, huyện Định Hóa 

28.  Hà Văn Trƣờng  Giám đốc 1972 Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn 

29.  Trần Cao Khải Trƣởng phòng NVDL 1980 Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn 

30.  Nguyễn Thị Phƣơng P. Trƣởng P. NVDL 1984 Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn 

31.  Phạm Nhƣ Loan Cán bộ 1970 Phòng VH huyện Chợ Đồn 

32.  Lê Anh Thƣ Cán bộ 1979 Phòng VH huyện Chợ Đồn 

33.  Trƣơng Văn Hanh Bảo vệ 1969 UBND huyện Chợ Đồn 

34.  Nguyễn Thị Dâng Ngƣời dân 1986 Xóm Sơn Đông, xã Sơn Phú 

35.  Vũ Đăng Nhung Ngƣời dân 1970 Xóm Sơn Đông, xã Sơn Phú 

36.  Trịnh Thị Sanh Công nhân 1968 Xóm Sơn Đông, xã Sơn Phú 

37.  Nguyễn Minh An Trƣởng xóm 1970 Xóm Khau Lầu, xã Định Biên 

38.  Vƣơng Văn Anh Bí thƣ chi bộ 1952 Xóm Bản Thanh, xã Sơn Phú 

39.  Nguyễn Hải Long Lao động tự do 1968 Xóm Khau Lầu, xã Định Biên 

40.  Hoàng Anh Chƣ Ngƣời dân 1986 Xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn 

41.  Hoàng Văn Đông Cán bộ 1969 Xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn 

42.  Vũ Anh Phƣơng Giáo viên 1986 Xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn 

43.  Nguyễn Anh Đức Chủ tịch xã 1965 Xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn 

44.  Lƣơng Thu Nga Kinh doanh DV DL 1982 TT. Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn 

45.  Hà Anh Tú Kinh doanh DV DL 1976 TT. Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn 

46.  Nguyễn Thị Tâm Khách du lịch 1979 Hà Nội 

47.  Hà Thị Huệ Khách du lịch 1986 Hà Nội 

48.  Nguyễn Hữu Huân Khách du lịch 1980 Lào Cai 

49.  Trịnh Minh Hòa Khách du lịch 1969 Phú Thọ 

50.  Phạm Văn Long Khách du lịch 1989 Yên Bái 

51.  Bùi Văn Mạnh Khách du lịch 2000 Yên Bái 

52.  Nguyễn Thế Vinh Khách du lịch 1987 Bắc Ninh 

53.  Hoàng Minh Anh Khách du lịch 1968 Nghệ An 

54.  Nguyễn Văn Lộc Khách du lịch  1985 Hà Tĩnh 

55.  Cao Long Vân Khách du lịch 1956 Việt kiều  
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Phụ lục 4: Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1454 /2013/QĐ-UBND   Bắc Kạn, ngày 10 tháng 9 năm 2013 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích  

lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di 

sản văn hóa ngày 18/6/2009; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 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; 

Căn cứ Thông tƣ số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;  

Căn cứ Thông tƣ số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, tại Tờ trình số: 

18/TTr-SVHTTDL ngày 29 tháng 3 năm 2013 và báo cáo thẩm định số: 74/BC-STP của Sở Tƣ pháp 

ngày 15 tháng 3 năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ 

trƣởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 

 Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 3; 

- Chính phủ; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tƣ pháp; 

- Thƣờng trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Trung tâm công báo tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lƣu: VT, VX. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Triệu Đức Lân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

QUY CHẾ 

Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa 

và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

(Kèm theo Quyết định số: 1454/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn) 

 

Chƣơng I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy chế này quy định các hoạt động về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn 

hóa và danh lam thắng cảnh, bao gồm: di tích lịch sử - văn hóa, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích 

khảo cổ và di tích danh lam thắng cảnh (sau đây gọi tắt là di tích) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đƣợc 

cấp có thẩm quyền công nhận và xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa, di tích thuộc danh 

mục kiểm kê đã đƣợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; việc quản lý di vật, cổ vật, bảo vật 

thuộc di tích; trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành, địa phƣơng trong lĩnh vực 

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

2. Đối tƣợng áp dụng 

Các cơ quan Nhà nƣớc, các tổ chức, cá nhân ngƣời Việt Nam; các tổ chức, cá nhân ngƣời nƣớc 

ngoài; các tổ chức Quốc tế và ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài có liên quan đến các hoạt động 

quản lý, nghiên cứu, khai thác, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 2. Mục đích, yêu cầu 

1. Bảo vệ, gìn giữ nguyên trạng và đầy đủ các di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa. 

2. Nâng cao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong 

việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, truyền thống lịch sử, văn hóa và dân tộc. 

3. Phát huy giá trị của các di tích đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu, sáng tạo và 

hƣởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Khai thác, phát triển du 

lịch, dịch vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. 

4. Tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc về di tích; khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích, gắn với quản lý bằng pháp luật. 

5. Củng cố, kiện toàn và thành lập các tổ chức quản lý di tích. 

6. Góp phần “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” 

theo tinh thần Nghị quyết Trung ƣơng 5 (khóa VIII) của Đảng đã đề ra. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý  

1. Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh thống nhất quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy 

định của pháp luật. 

2. UBND các huyện, thị xã (cấp huyện), các xã, phƣờng, thị trấn (cấp xã) thực hiện quyền quản 

lý Nhà nƣớc đối với các di tích trên địa bàn thuộc địa giới hành chính theo sự phân cấp của UBND 

tỉnh Bắc Kạn. 

3. Hoạt động của các điểm di tích trên địa bàn tỉnh phải chấp hành nghiêm túc đƣờng lối, chính 
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sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nƣớc và các quy định có liên quan của UBND tỉnh. 

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm 

Nghiêm cấm mọi tổ chức và cá nhân thực hiện các hành vi sau đây: 

1. Di dời, thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích, thay đổi hiện vật trong di tích hoặc tu bổ, phục 

hồi không đúng với yếu tố gốc cấu thành di tích và các hành vi khác khi chƣa đƣợc phép của cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại cảnh quan môi trƣờng, không gian văn hóa của di tích. 

3. Trộm cắp, đào bới, mua bán trái phép cổ vật, di vật, bảo vật hoặc các yếu tố liên quan thuộc 

phạm vi quản lý của di tích. 

4. Xuất bản tài liệu, tuyên truyền, giới thiệu sai lệch về nội dung và giá trị của di tích, tự ý lập 

sự tích, xuyên tạc lịch sử làm tổn hại đến truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, có tác động xấu đến 

nhân dân, nguy hại đến an ninh trật tự của địa phƣơng và của quốc gia. 

5. Xây dựng, sửa chữa các di tích là nhà chùa, nhà thờ, đình, đền, miếu và các thiết chế tín 

ngƣỡng khác khi chƣa đƣợc phép của các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

6. Các hoạt động nghiên cứu di tích khi chƣa đƣợc sự cho phép bằng văn bản của các cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi, hoạt động mê tín 

dị đoan và thực hiện những hành vi trái pháp luật. 

7. Các hành vi trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đƣa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra ngoài địa bàn tỉnh 

hoặc ra nƣớc ngoài. 

8. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật. 

Chƣơng II: TỔ CHỨC, PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI TÍCH 

Điều 5. Cấp độ di tích 

Cấp độ di tích thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Di sản văn hóa, cụ thể nhƣ sau: 

1. Di tích cấp quốc gia đặc biệt. 

2. Di tích cấp quốc gia. 

3. Di tích cấp tỉnh. 

Điều 6. Phân cấp quản lý nhà nƣớc đối với các di tích 

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các ngành liên 

quan để tham mƣu cho UBND tỉnh điều hành thống nhất quản lý nhà nƣớc đối với các di tích trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

2. UBND cấp huyện thống nhất quản lý nhà nƣớc đối với các di tích trên địa bàn từng huyện, 

thị xã (Kể cả trƣờng hợp di tích đƣợc giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng). 

3. Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã và các ngành liên 

quan để tham mƣu cho UBND cấp huyện điều hành thống nhất quản lý nhà nƣớc đối với các di tích 

trên địa bàn từng huyện, thị xã (Kể cả trƣờng hợp di tích đƣợc giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng)  

4. UBND cấp xã thống nhất quản lý nhà nƣớc đối với các di tích trên địa bàn từng xã, phƣờng, thị 

trấn (Kể cả trƣờng hợp di tích đƣợc giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng)  

Điều 7. Tổ chức quản lý sử dụng các di tích 

1. Đối  với các di tích đã đƣợc xếp hạng 

a) Thành lập Ban quản lý (BQL) di tích trực thuộc UBND cấp xã đối với từng di tích hoặc 

nhóm di tích cùng nằm trên địa bàn 1 xã (trừ những trƣờng hợp quy định tại điểm b và c khoản này). 

b) Với các di tích hoặc nhóm di tích có giá trị quan trọng cần có sự chỉ đạo trực tiếp của UBND 

cấp huyện thì có thể thành lập BQL di tích trực thuộc UBND cấp huyện (trừ những trƣờng hợp quy 
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định tại điểm c khoản này). 

c) Đối với các di tích quốc gia đặc biệt, các di tích có tính chất đặc thù (hiệu quả quản lý sử 

dụng di tích đó sẽ chỉ tốt nhất khi đƣợc giao cho một ngành, đơn vị cụ thể có quan hệ gắn bó với di 

tích) thì UBND tỉnh giao cho một cơ quan cấp tỉnh quản lý sử dụng di tích thành lập BQL di tích do cơ 

quan quản lý sử dụng di tích trực tiếp điều hành. 

2. Đối  với các di tích chƣa đƣợc xếp hạng 

Không thành lập BQL di tích đối với các di tích chƣa đƣợc xếp hạng. Chính quyền địa phƣơng 

cấp xã nơi có di tích chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ di tích theo chức năng nhiệm vụ, phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phƣơng và các quy định hiện hành của nhà nƣớc. 

Điều 8. Tên gọi, vai trò, vị trí, tổ chức bộ máy và biên chế các Ban quản lý di tích 

1. Ban quản lý di tích trực thuộc UBND cấp xã 

a) Tên gọi: 

Trƣờng hợp chỉ có 01 di tích: Ban quản lý di tích (tên di tích), xã (tên xã). 

Trƣờng hợp nhóm di tích: Ban quản lý di tích xã (tên xã). 

b) Tổ chức bộ máy của BQL di tích gồm: 1 trƣởng ban, 1 đến 2 Phó trƣởng ban (trƣờng hợp đặc 

biệt có thể có 3 phó trƣởng ban) và các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.  

 Trƣởng ban là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn kiêm nhiệm. 

Trƣởng ban chịu trách nhiệm trƣớc Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn 

và trƣớc pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý di tích. 

 Phó trƣởng ban là các đối tƣợng: Công chức Văn hóa xã; ngƣời có liên quan trực tiếp đến di 

tích và am hiểu về di tích; trƣởng thôn, tổ trƣởng dân phố hoặc ngƣời có uy tín cƣ trú tại nơi có di tích 

đƣợc nhân dân đề xuất. Phó trƣởng ban giúp Trƣởng ban điều hành một số mặt công tác và chịu trách 

nhiệm trƣớc Trƣởng ban và trƣớc pháp luật về nhiệm vụ đƣợc phân công. Khi Trƣởng ban vắng mặt 

Phó trƣởng ban đƣợc Trƣởng ban ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban. 

 Cán bộ trong BQL là các đối tƣợng: Kế toán, Công an, Quân sự, cán bộ Đoàn thể của xã, 

phƣờng, thị trấn và các thành viên khác liên quan đến di tích làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ngoài ra, 

tùy theo quy mô của di tích, tùy từng thời điểm có thể hợp đồng (ngắn hạn, mùa vụ) với cộng tác viên, 

ngƣời lao động. 

c) Vai trò, vị trí của Ban quản lý di tích 

BQL di tích trực thuộc UBND cấp xã là tổ chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm giúp UBND 

cùng cấp quản lý nhà nƣớc đối với các di tích trên địa bàn, đƣợc sử dụng con dấu của UBND xã; chịu 

sự điều hành của UBND xã và sự hƣớng dẫn của phòng văn hoá và thông tin cấp huyện. 

2. Ban quản lý di tích trực thuộc UBND huyện  

a) Tên gọi: 

Trƣờng hợp chỉ có 01 di tích: Ban quản lý di tích (tên di tích), huyện (tên huyện) 

Trƣờng hợp nhóm di tích: Ban quản lý di tích huyện (tên huyện) 

b) Tổ chức bộ máy của Ban quản lý di tích: 

Lãnh đạo Ban gồm: Trƣởng ban và không quá 02 Phó trƣởng ban. 

Trƣởng ban chịu trách nhiệm trƣớc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã và trƣớc pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban. 

Phó trƣởng ban là ngƣời giúp Trƣởng ban chỉ đạo, điều hành một số mặt công tác và chịu trách 

nhiệm trƣớc Trƣởng ban và trƣớc pháp luật về nhiệm vụ đƣợc phân công. Khi Trƣởng ban vắng mặt, 

một Phó trƣởng ban đƣợc Trƣởng ban ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban. 

Cán bộ và cộng tác viên, ngƣời lao động  
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Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, cộng tác viên BQL di tích do Trƣởng Ban quy định cụ thể. 

c) Vai trò, vị trí của Ban quản lý di tích 

BQL di tích trực thuộc UBND huyện là tổ chức sự nghiệp công lập có thu, hoạt động theo chế 

độ chuyên trách, có tài khoản riêng, đƣợc sử dụng con dấu riêng; chịu sự điều hành của UBND huyện 

và sự hƣớng dẫn về chuyên môn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

d) Biên chế của Ban quản lý di tích 

Biên chế của Ban quản lý di tích thuộc biên chế sự nghiệp cấp huyện đƣợc Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao hàng năm. Số lƣợng biên chế của Ban do UBND tỉnh có quy định cụ thể. 

Việc bố trí sử dụng cán bộ, viên chức của Ban quản lý di tích theo đúng tiêu chuẩn chức danh 

nhà nƣớc quy định và đảm bảo tinh gọn, hợp lý, phát huy đƣợc năng lực, sở trƣờng của cán bộ, viên 

chức. 

Việc điều động, luân chuyển, khen thƣởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hƣu, miễn nhiệm và thực hiện 

các chế độ, chính sách đối với Trƣởng ban và Phó trƣởng ban, cán bộ, viên chức, ngƣời lao động thực 

hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh. 

3. Ban quản lý di tích cấp quốc gia đặc biệt, các di tích có tính chất đặc thù do các cơ quan cấp 

tỉnh quản lý sử dụng 

a) Tên di tích: Ban quản lý di tích(tên di tích), tỉnh Bắc Kạn. 

b) Tổ chức bộ máy của Ban quản lý di tích gồm: Trƣởng ban, 1 đến 2 Phó trƣởng ban và các 

thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Đại diện lãnh đạo của cơ quan quản lý sử dụng di tích làm trƣởng ban; đại diện lãnh đạo địa 

phƣơng nơi có di tích hoặc cán bộ cơ quan quản lý sử dụng di tích làm phó ban và có thành phần tham 

gia thành viên phù hợp.  

c) Vai trò, vị trí của Ban quản lý di tích 

BQL di tích cấp quốc gia đặc biệt, các di tích có tính chất đặc thù là tổ chức sự nghiệp công lập 

có thu, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Ban quản lý di tích sử dụng con dấu và chịu sự điều hành 

của cơ quan quản lý sử dụng di tích, chịu sự hƣớng dẫn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý di tích 

1. Tổ chức các hoạt động bảo vệ và khai thác phát huy giá trị văn hóa của các di tích đƣợc giao 

quản lý theo quy định của Nhà nƣớc và của tỉnh. 

2. Tổ chức việc kiểm kê, bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích đƣợc giao; huy động các nguồn lực, xã 

hội hóa hoạt động bảo vệ, tôn tạo di tích theo quy định chung của Nhà nƣớc và của tỉnh. 

3. BQL di tích trực thuộc UBND huyện trở lên chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân địa 

phƣơng nơi có di tích và các cơ quan liên quan tổ chức lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, du lịch tại các di tích đƣợc giao theo quy định của Nhà nƣớc và của tỉnh. BQL di tích trực thuộc 

UBND cấp xã tham mƣu cho UBND xã tổ chức các nội dung nêu trên. 

4. Phối hợp với các ngành chức năng lập dự án quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích 

trong phạm vi đơn vị quản lý. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu, sƣu tầm, 

tuyên truyền phát huy giá trị tinh thần của các di tích đƣợc giao quản lý. 

5. Gắn bia, biển, nội quy, sơ đồ bảo vệ, giới thiệu di tích. Hƣớng dẫn và tạo điều kiện cho các 

tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu, hƣởng thụ và tổ chức các hoạt động tín 

ngƣỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. 

6. Tham gia lập hồ sơ đất đai của di tích đang quản lý, sử dụng gửi cơ quan chức năng xem xét, 

thẩm định và trình UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện quản 

lý sử dụng hiệu quả diện tích đất đƣợc giao đúng với mục đích, khoanh vùng bảo vệ di tích. 
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7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ tại di tích đƣợc giao quản lý phù hợp với quy định hiện hành 

và triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trƣờng tại các di tích thuộc thẩm quyền quản lý. 

8. Quản lý viên chức, lao động; thực hiện chế độ quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí theo phân 

cấp và quy định của Nhà nƣớc; đƣợc sử dụng lao động hợp đồng bảo vệ và chăm sóc di tích, đƣợc 

phân công cán bộ làm hƣớng dẫn viên kiêm nhiệm hoặc hợp đồng vụ việc. 

9. Tổ chức kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra để giữ gìn và phát huy giá 

trị di tích. Lập biên bản kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan 

trong khu vực đƣợc giao quản lý. 

10. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất với Phòng Văn hóa 

và Thông tin, Ủy ban nhân dân cùng cấp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan có liên quan 

theo quy định. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao. 

Điều 10. Điều kiện thành lập Ban quản lý di tích 

1. Điều kiện thành lập Ban quản lý di tích trực thuộc UBND cấp xã 

a) Có di tích hoặc nhóm di tích đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền công nhận và xếp 

hạng cấp Quốc gia, cấp tỉnh nằm trên địa giới hành chính xã, phƣờng, thị trấn; nơi không đủ điều kiện 

thành lập Ban quản lý di tích trực thuộc UBND cấp huyện. 

b) Đảm bảo nguyên tắc thu, chi tài chính theo quy định hiện hành 

2. Điều kiện thành lập BQL di tích trực thuộc UBND cấp huyện 

a) Có di tích hoặc nhóm di tích đã đƣợc công nhận và xếp hạng cấp Quốc gia hoặc cấp tỉnh; có 

giá trị quan trọng về văn hóa, lịch sử, khoa học, kiến trúc, thắng cảnh...đƣợc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch xác nhận; có quy mô lớn hoặc có yêu cầu chuyên môn cao cần có sự chỉ đạo trực tiếp của 

UBND cấp huyện. 

b) Đảm bảo đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm ít nhất một phần chi phí hoạt động 

thƣờng xuyên, phần còn lại đƣợc ngân sách nhà nƣớc cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một 

phần chi phí hoạt động) theo các quy định hiện hành về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế 

và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.  

3. Điều kiện thành lập Ban quản lý di tích cấp quốc gia đặc biệt, di tích có tính chất đặc thù 

a) Đã đƣợc công nhận và xếp hạng cấp Quốc gia hoặc cấp tỉnh, có giá trị quan trọng về văn hóa, 

lịch sử, khoa học, kiến trúc, thắng cảnh, có đề nghị đƣợc quản lý sử dụng của một cơ quan cấp tỉnh; 

đƣợc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định đồng ý. 

b) Đảm bảo đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm ít nhất một phần chi phí hoạt động 

thƣờng xuyên, phần còn lại đƣợc ngân sách nhà nƣớc cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một 

phần chi phí hoạt động) theo các quy định hiện hành về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế 

và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.  

Điều 11. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập Ban quản lý di tích 

1. Ban quản lý di tích trực thuộc UBND cấp xã 

a) UBND cấp xã nơi có di tích xây dựng đề án thành lập Ban quản lý các di tích gửi phòng Văn 

hóa và Thông tin, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nội vụ thẩm định trƣớc khi trình Ủy ban nhân 

dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Văn hóa và 

Thông tin, phòng Tài chính - Kế hoạch, có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi phòng Nội vụ để tổng 

hợp trình UBND huyện quyết định thành lập, trƣờng hợp không đủ điều kiện Phòng Nội vụ có trách 

nhiệm trả lời bằng văn bản. 
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c) Hồ sơ đề nghị thành lập Ban quản lý các di tích gồm: 

- Tờ trình đề nghị thành lập Ban quản lý di tích. 

- Đề án thành lập Ban quản lý di tích 

- Danh mục di tích và bản sao Quyết định di tích đã đƣợc công nhận, xếp hạng (Công chứng) 

- Văn bản thẩm định của các ngành có tên tại điểm b, khoản 1 Điều này 

- Dự thảo quyết định thành lập. 

2. Ban quản lý di tích trực thuộc UBND cấp huyện; Ban quản lý di tích cấp quốc gia đặc biệt, 

các di tích có tính chất đặc thù do các cơ quan cấp tỉnh quản lý sử dụng. 

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập Ban quản lý di tích đƣợc thực hiện theo các quy định 

hiện hành về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng việc thẩm định phải thực 

hiện theo các quy định cụ thể sau: 

 a) Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với việc thành lập Ban quản lý di tích trực thuộc UBND 

cấp huyện), cơ quan quan quản lý, sử dụng di tích (đối với việc thành lập Ban quản lý di tích cấp quốc 

gia đặc biệt) lập hồ sơ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, 

Sở Tài chính, Sở Nội vụ thẩm định trƣớc khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, 

Sở Tài chính có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Nội vụ để tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định, trƣờng 

hợp không đủ điều kiện Sở Nội vụ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. 

Điều 12. Chế độ thu, chi tài chính, quản lý tài sản của di tích  

Kinh phí hoạt động của các ban quản lý di tích thực hiện theo các quy định hiện hành về quyền 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn 

vị sự nghiệp công lập.  

Đối với Ban quản lý di tích trực thuộc UBND xã và trƣờng hợp chƣa có ban quản lý di tích thì 

UBND xã thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về phí, lệ phí và ngân sách nhà nƣớc. 

Chƣơng III 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH 

Điều 13. Các hoạt động quản lý di tích 

1. Tổ chức kiểm kê, phân loại đăng ký bảo vệ di tích 

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức thực 

hiện việc kiểm kê di tích trên địa bàn toàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, công bố danh 

mục kiểm kê di tích. 

b) Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 

tổ chức rà soát, đánh giá và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ sung danh mục kiểm kê di tích 

trên địa bàn tỉnh. 

c) Định kỳ 5 năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã tổ chức rà soát, đánh giá và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đƣa ra khỏi danh mục kiểm kê 

di tích không đủ tiêu chuẩn. 

2. Tổ chức lập hồ sơ xếp hạng di tích 

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ khoa học trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh. UBND huyện, thị xã và địa phƣơng nơi có di tích chịu trách 

nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành lập hồ sơ xếp hạng. 

b) Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mƣu giúp Chủ tịch UBND tỉnh 

Lập hồ sơ khoa học trình Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di 

tích quốc gia; 
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Lập hồ sơ khoa học theo yêu cầu, hƣớng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ 

tƣớng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. 

3. Tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích 

a) Nguyên tắc trong hoạt động thiết kế tu bổ di tích 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa, về xây dựng và các quy định pháp luật 

khác có liên quan. 

- Thiết kế tu bổ di tích đƣợc lập trên cơ sở kết quả khảo sát, tƣ liệu liên quan trực tiếp, gián tiếp 

đến di tích và phải tuân thủ nội dung dự án tu bổ di tích đã đƣợc phê duyệt. 

- Ƣu tiên sử dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ truyền thống đã đƣợc sử dụng trong di tích. 

Trong trƣờng hợp giải pháp kỹ thuật, công nghệ truyền thống không đáp ứng yêu cầu về bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích thì đƣợc áp dụng giải pháp kỹ thuật, công nghệ hiện đại phù hợp, đã kiểm nghiệm 

trong thực tế và không làm ảnh hƣởng đến đặc điểm, giá trị của di tích. 

- Thiết kế tu bổ di tích đƣợc tiếp tục thực hiện trong quá trình thi công tu bổ di tích nhằm kịp 

thời điều chỉnh cho phù hợp với những phát sinh, phát hiện mới về di tích. 

- Ƣu tiên bảo quản, gia cố, gia cƣờng di tích trƣớc khi áp dụng phƣơng án tu bổ, phục hồi di 

tích. 

- Thƣờng xuyên tham vấn ý kiến nhân chứng lịch sử, chuyên gia, nghệ nhân trong suốt quá 

trình thiết kế tu bổ di tích. 

b) Nguyên tắc trong hoạt động thi công tu bổ di tích: 

- 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. 

- 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. 

- 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 thực hiện theo 

quy định hiện hành. 

- 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. 

- Thƣờng xuyên tham vấn ý kiến nhân chứng lịch sử, chuyên gia, nghệ nhân trong suốt quá 

trình thi công tu bổ di tích. 

- 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. 

- Bảo đảm an toàn cho di tích và khách tham quan. 

c) Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nƣớc ngoài tham gia lập quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích, 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích và thi công tu bổ di tích có đủ điều kiện 

năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định tại Điều 6 Thông tƣ số 18/2012/TT-

BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định 

về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và đƣợc Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (sau đây gọi chung là Giấy chứng 

nhận hành nghề) đối với tổ chức và đƣợc cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

(sau đây gọi chung là Chứng chỉ hành nghề) đối với cá nhân. 



 

 

191 

d) Nội dung hồ sơ thiết kế tu bổ di tích thực hiện đúng theo quy định tại Điều 17 của Thông tƣ 

số 18/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

đ) Quy trình thẩm định Hồ sơ bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thực hiện theo quy định hiện 

hành của nhà nƣớc. 

e) Trƣờng hợp tu sửa cấp thiết di tích: 

- Tu sửa cấp thiết di tích là hoạt động chống đỡ, gia cố, gia cƣờng tạm thời hoặc sửa chữa nhỏ 

để kịp thời ngăn chặn di tích khỏi bị sập đổ, hủy hoại. 

- Tu sửa cấp thiết di tích đƣợc tiến hành sau khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Quy trình và thủ tục phê duyệt báo cáo tu sửa cấp thiết di tích thực hiện theo quy định tại Điều 

27 của Thông tƣ số 18/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

g) Thẩm định thiết kế tu bổ di tích 

 - 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 của Cục Di sản văn hóa đối với di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc 

gia; của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích cấp tỉnh về các nội dung đƣợc quy định tại 

Điều 18, Điều 19, Điều 20 và Điều 21 của Thông tƣ số 18/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Thủ tục thỏa thuận thiết kế tu bổ di tích đƣợc thực hiện theo trình tự sau: 

+  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 Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

+ 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 tại Điều 17 Thông tƣ này, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 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; 

+ Trong thời hạn 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 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. 

4. Về quy hoạch 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan 

cùng UBND cấp huyện nơi có di tích lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng, tu bổ, tôn tạo, phục hồi, bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích cho toàn hệ thống theo từng giai đoạn, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

Các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam có nhu cầu tiến hành các hoạt động nghiên cứu 

khoa học tại di tích trên địa bàn tỉnh thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật. 

6. Đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ 

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mƣu cho UBND tỉnh tổ chức các hình thức đào tạo, 

bồi dƣỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn tỉnh. 

b) Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã tham mƣu cho UBND cùng cấp tổ chức các 

hình thức đào tạo, bồi dƣỡng và hƣớng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở và những ngƣời trực 

tiếp quản lý di tích. 

Điều 14. Các hoạt động bảo vệ di tích 

1. Các di tích đã xếp hạng, di tích chƣa xếp hạng nhƣng đã đƣợc đăng ký trong danh mục kiểm 
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kê (kể cả các di vật, cổ vật, bảo vật có trong di tích) phải đƣợc bảo vệ nguyên trạng. Khi tổ chức, cá 

nhân phát hiện di tích có dấu hiệu xuống cấp hoặc bị xâm hại kịp thời thông báo cho Ban quản lý di 

tích hoặc UBND cấp xã nơi có di tích đó. Ban quản lý di tích hoặc UBND cấp xã, cấp huyện nơi có di 

tích khi nhận đƣợc tin báo phải kịp thời kiểm tra, xây dựng phƣơng án bảo vệ, phối hợp cơ quan chức 

năng để tổ chức tu bổ, tôn tạo, khắc phục thiệt hại. 

2. Các di tích đã đƣợc xếp hạng phải đƣợc cắm mốc giới và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, 

sơ đồ khoanh vùng bảo vệ; gắn bia biển; có nội quy di tích; bản trích giới thiệu nội dung di tích. 

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mƣu giúp UBND tỉnh tổ chức cắm 

mốc giới di tích; chỉ đạo thống nhất việc gắn bia biển, xây dựng nội quy di tích; bản trích giới thiệu 

nội dung di tích. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sơ đồ 

khoanh vùng bảo vệ di tích. 

c) Việc cắm mốc giới di tích phải tuân thủ đúng nguyên tắc cắm mốc giới quy định tại điều 14 - 

Nghị định 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Ban quản lý di tích hoặc cơ quan đƣợc giao trực tiếp quản lý di tích trƣớc khi tiếp nhận 

các hiện vật (trừ tiền) công đức nhƣ tƣợng, lƣ hƣơng … để bài trí tại di tích phải đƣợc sự đồng ý 

bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên quan đến khu vực bảo vệ và 

môi trƣờng cảnh quan di tích phải đƣợc sự nhất trí bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, văn bản 

thẩm định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh (kể cả di tích chƣa 

xếp hạng nhƣng đã đăng ký bảo vệ) và ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối 

với di tích xếp hạng quốc gia (kể cả chƣa xếp hạng nhƣng đã có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xếp hạng 

quốc gia). 

5. Ƣu tiên đầu tƣ bảo quản, tu bổ và phục hồi các di tích đã xếp hạng, có tiềm năng phát triển 

du lịch. 

Điều 15. Các hoạt động khai thác, phát huy giá trị di tích 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các ngành, UBND cấp huyện đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú để 

thu hút quần chúng nhân dân trong và ngoài địa phƣơng đến với di tích. 

2. Đối với các điểm di tích có tổ chức lễ hội 

Tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoặc tham gia lễ hội, phải thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 

12 của Thông tƣ số 04/2011/TT-VHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang và lễ hội. 

3. Các hoạt động dịch vụ tại khu vực di tích phải đƣợc đƣa ra ngoài khuôn viên di tích; cá nhân, 

tổ chức chỉ đƣợc tổ chức các hoạt động dịch vụ sau khi đƣợc sự đồng ý bằng văn bản của chính quyền 

địa phƣơng và đơn vị đƣợc giao trực tiếp quản lý di tích. 

4. Thực hiện nếp sống văn hóa tại các điểm di tích; các tập thể, cá nhân có trách nhiệm giữ gìn 

vệ sinh môi trƣờng, tạo cảnh quan môi trƣờng di tích xanh - sạch - đẹp; đảm bảo an ninh trật tự tại di 

tích. Nếu khách tham quan, hành lễ nghỉ qua đêm tại khu vực di tích phải đăng ký tạm trú với chính 

quyền địa phƣơng nơi có di tích. 

5. Đối với các di tích là cơ sở tín ngƣỡng tôn giáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về 

tín ngƣỡng tôn giáo và các quy định khác có liên quan. 

6. Khuyến khích và vận động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện xã hội hóa trong các hoạt 

động bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 
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Chƣơng IV 

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƢỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 16. Công tác thanh tra, kiểm tra  

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đối với các hoạt 

động quản lý, tu bổ, phát huy giá trị di tích trên phạm vi toàn tỉnh. Trong trƣờng hợp cần thiết, có quyền 

đình chỉ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện 

pháp xử lý. 

2. Hàng năm, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị chuyên môn 

có liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị tại các di tích, danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn tỉnh; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Khen thƣởng, các tổ chức, cá nhân có thành tích trong bảo vệ, phát huy giá trị di 

tích 

Biểu dƣơng, động viên đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích bằng các hình thức khen thƣởng theo quy định. 

Điều 18. Xử lý vi phạm  

1. Cá nhân, tập thể vi phạm các quy định của pháp luật về di sản văn hóa thì tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thƣờng theo quy định của pháp luật. 

2. Cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định của pháp luật về di sản văn hóa 

thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 

thiệt hại thì phải bồi thƣờng theo quy định của pháp luật. 

Chƣơng V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc đối với các hoạt động quản lý, tôn tạo, tu bổ và phát 

huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy hoạch 

tu bổ, tôn tạo, phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị di tích; tổ chức kiểm kê, phân loại, phê duyệt và 

công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định về chế độ chi trả hợp đồng bảo 

vệ và chăm sóc di tích, hợp đồng thuyết minh viên du lịch; ban hành chính sách khuyến khích, huy 

động các nguồn lực cho công tác bảo tồn di tích trên địa bàn tỉnh.  

2. Cụ thể hoá và hƣớng dẫn các đơn vị, địa phƣơng thực hiện quy chế quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị các di tích theo thẩm quyền nhƣ: hƣớng dẫn quy chế hoạt động của các ban quản lý di tích; 

chức năng, nhiệm vụ của ngƣời bảo vệ, chăm sóc di tích, thuyết minh viên di tích...  

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích 

theo Luật Di sản văn hóa; lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh hoặc hủy bỏ xếp hạng 

di tích cấp tỉnh; lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc 

gia. 

4. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án về bảo tồn, phát huy giá trị di tích; chủ trì phối 

hợp với các ngành liên quan thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo 

vệ di tích có khả năng ảnh hƣởng đến cảnh quan môi trƣờng di tích. Tổ chức thực hiện các dự án bảo 

quản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc địa phƣơng quản lý sau khi đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, sƣu tầm, kiểm kê, bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích.  
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6. Quản lý, hƣớng dẫn các hoạt động lễ hội truyền thống, tín ngƣỡng gắn với di tích. 

7. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý những vi phạm xâm hại, bảo vệ di tích, các hoạt động 

quản lý trên địa bàn toàn tỉnh. 

8. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di tích. 

9. Hƣớng dẫn, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách ở địa phƣơng để tăng cƣờng công tác quản 

lý, bảo vệ và tuyên truyền di tích có hiệu quả. 

10. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

11. Theo dõi, đôn đốc, giám sát và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã thực hiện hiệu quả công tác quản lý các nguồn tài chính để trùng tu tôn tạo và phát 

huy các giá trị di tích trên địa bàn tỉnh. 

12. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hƣớng dẫn, kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu 

khoa học tại di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn của các tổ chức, cá nhân là ngƣời Việt Nam, ngƣời nƣớc 

ngoài (hoặc có quốc tịch nƣớc ngoài). 

13. Xây dựng kế hoạch và lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích theo Luật Di sản văn hóa, Luật 

Xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nƣớc bằng nguồn vốn Chƣơng trình mục tiêu Quốc 

gia, ngân sách của tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa. 

14. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử 

- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định. 

Điều 20. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ  

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành có liên quan cân 

đối kế hoạch ngân sách hàng năm cho việc kiểm kê, sƣu tầm, lập hồ sơ khoa học, tu bổ, tôn tạo, phục 

hồi, bảo tồn, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích. 

Điều 21. Sở Tài chính  

1. Căn cứ vào khả năng ngân sách của tỉnh và quy định về quản lý tài chính hiện hành tham 

mƣu cho UBND tỉnh về kinh phí đảm bảo cho hoạt động kiểm kê, sƣu tầm, lập hồ sơ khoa học, quản 

lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 

2. Kiểm tra việc cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động nêu trên theo quy định của 

pháp luật. 

3. Phối hợp với Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tham mƣu cho UBND trình HĐND tỉnh ban 

hành các quy định về thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng các nguồn thu từ di tích. 

Điều 22. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, cấp xã trong công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy giá trị di tích 

trên địa bàn; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di 

vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia; các hành vi xâm phạm di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, cấp xã đảm bảo sự phù hợp giữa quy hoạch tu bổ, tôn tạo, phục hồi, bảo tồn và phát 

huy giá trị các di tích với các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. 

Điều 23. Sở Nội vụ  

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành có liên quan chỉ 

đạo, hƣớng dẫn, kiểm tra thực hiện các chủ trƣơng của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nƣớc về 

tôn giáo đối với tổ chức và cá nhân tôn giáo đang hoạt động tại các di tích đã đƣợc xếp hạng trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Cử đại diện cơ quan chuyên môn quản lý nhà nƣớc về tôn giáo tham gia Ban quản lý các di 
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tích lịch sử - văn hóa thuộc loại hình tôn giáo đã đƣợc xếp hạng theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

Điều 24. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng  

1. Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan và địa phƣơng 

tham mƣu việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

di tích trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu bảo vệ và phát huy giá trị di tích; phối hợp với Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định đối với việc xác định địa giới 

và cắm mốc địa giới các khu vực bảo vệ di tích, hƣớng dẫn việc lập và xác nhận vào bản đồ khoanh 

vùng bảo vệ di tích. 

2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong việc đầu tƣ 

khoa học, công nghệ tiên tiến để bảo vệ môi trƣờng bền vững tại những nơi có di tích. 

3. Hƣớng dẫn thực hiện các quy định về công tác vệ sinh môi trƣờng tại các điểm di tích trên 

địa bàn tỉnh. 

Điều 25. Sở Giáo dục và Đào tạo  

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giáo dục cho học sinh về bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích; chỉ đạo các đơn vị trƣờng học  tổ chức học tập, tham quan, nghiên cứu di 

tích vào chƣơng trình giáo dục ngoại khóa hàng năm của các cấp học, trƣờng học. Phối hợp chỉ đạo 

thực hiện chƣơng trình xây dựng “Trƣờng học thân thiện- Học sinh tích cực” gắn với bảo vệ di tích 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, học sinh đi tham quan, thực tế tại các di tích. 

Điều 26. Sở Khoa học và Công nghệ  

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai, quản lý các đề tài, dự án 

nghiên cứu khoa học phục vụ việc sƣu tầm, kiểm kê, phát hiện, lập hồ sơ khoa học, bảo quản và phát 

huy giá trị của di tích. 

Điều 27. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan xây dựng quy 

hoạch, kế hoạch trong việc bảo vệ và phát huy các khu vực rừng đặc dụng đƣợc xếp hạng và trong 

việc sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, hệ thống thủy lợi phù hợp với yêu cầu duy trì, bảo vệ 

các di tích theo quy định của pháp luật. 

Điều 28. Sở Xây dựng  

1. Phối hợp với Sở Văn hoá, thể thao và du lịch cùng các sở, ngành liên quan tham gia thẩm 

định, hƣớng dẫn, kiểm tra việc lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát 

huy giá trị di tích. Tham mƣu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các tiêu chuẩn, định mức về quản lý 

chất lƣợng công trình; bảo trì, tu bổ và phục hồi di tích theo quy định của pháp luật.  

2. Phối hợp với Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch thẩm định các dự án cải tạo, sửa chữa, tu bổ và 

phục hồi di tích; thẩm định các dự án xây dựng cơ bản và quy hoạch xây dựng nằm ngoài các khu vực 

bảo vệ di tích nhƣng có khả năng ảnh hƣởng xấu tới di tích. 

Điều 29. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các quy định của Luật Di sản văn hóa đối 

với các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của sở, ngành, đoàn thể mình. 

Điều 30. Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm 

chỉ đạo, tăng cƣờng công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trong phạm vi địa phƣơng 
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theo thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện khai thác di tích gắn với phát triển 

du lịch. 

2. Tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ và xử lý các vi phạm di tích theo thẩm quyền và quy 

định của Nhà nƣớc; báo cáo, đề xuất và đề nghị cơ quan có thẩm quyền trong việc xếp hạng di tích. 

3. Thành lập các ban quản lý di tích theo các quy định tại chƣơng 2 quy chế này. 

4. Bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong phạm vi địa phƣơng; tổ chức ngăn chặn, xử lý kịp thời 

các hành vi xâm hại đến di tích. Tham mƣu cho các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền trong việc xếp 

hạng di tích và xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo quản tu bổ, phát huy giá trị di tích. 

5. Tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy và khai thác các di tích 

trên địa bàn. 

Điều 31. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện. 

1. Tham mƣu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại 

Điều 30 của Quy định này và theo hƣớng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Chịu trách nhiệm trƣớc Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý, phối hợp với các cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền trong việc đề xuất xếp hạng, xây dựng kế hoạch bảo quản, bảo vệ, tu bổ và phát 

huy giá trị di tích. Trực tiếp tham gia quản lý các di tích đã đƣợc xếp hạng. 

3. Phổ biến, hƣớng dẫn quy chế này đến các thành phần tham gia vào việc quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị của các di tích. 

Điều 32. Ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn 

1. Tiếp nhận khai báo về di tích, kiến nghị việc xếp hạng di tích lên cơ quan cấp có thẩm quyền. 

2. Phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những hành vi làm ảnh hƣởng đến di tích, tới sự an toàn 

và cảnh quan môi trƣờng của di tích. 

3. Ngăn chặn và xử lý các hoạt động mê tín dị đoan tại di tích theo thẩm quyền. 

4. Thực hiên quản lý nhà nƣớc đối với các di tích trên địa bàn, đề nghị thành lập các ban quản 

lý di tích theo quy định tại điều 7 quy chế này, trực tiếp chỉ đạo các ban quản lý di tích tại địa phƣơng. 

Điều 33. Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di tích  

1. Sở hữu hợp pháp di tích, ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xử lý kịp 

thời những hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di tích và những hiện vật thuộc di tích. 

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di tích, thông báo kịp thời cho cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền khi di tích có nguy cơ bị làm sai lệch giá trị, bị hủy hoại, bị mất. 

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan, học tập, nghiên cứu tại di tích. 

4. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 34. Các tổ chức, cá nhân đƣợc giao trực tiếp quản lý di tích  

1. Bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di tích. 

2. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm hại di tích. 

3. Thông báo kịp thời cho chủ sở hữu hoặc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền nơi gần nhất khi di 

tích bị mất hoặc có nguy cơ bị hủy hoại. 

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch, nghiên cứu về di tích. 

5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 35. Tổ chức và cá nhân là công dân Việt Nam hoặc ngƣời nƣớc ngoài sinh sống và 

làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Có trách nhiệm trong công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 36. Tổ chức thực hiện. 
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1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hƣớng dẫn, theo dõi, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị, địa phƣơng thực hiện quy chế này. 

2. Thời hạn thành lập Ban quản lý di tích 

2.1. Đối với các di tích đã đƣợc xếp hạng từ năm 2013 trở về trƣớc phải thành lập xong BQL di 

tích trong thời hạn không quá một năm kể từ ngày quy chế này có hiệu lực. 

2.2. Đối với các di tích xếp hạng sau năm 2013 phải thành lập xong BQL di tích trong thời hạn 

không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vƣớng mắc, phát sinh cần điều chỉnh; các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Triệu Đức Lân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 48/2014/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ 

DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ 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; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa 

và danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL , ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, 

Xét đề nghị của Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1135/TTr-

SVHTTDL ngày 05 tháng 9 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá 

trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định56/2008/QĐ-UBND , ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và danh lam 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-98-2010-nd-cp-huong-dan-luat-di-san-van-hoa-111991.aspx
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
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-09-2011-tt-bvhttdl-noi-dung-ho-so-khoa-hoc-de-xep-hang-di-tich-126803.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-18-2012-tt-bvhttdl-bao-quan-tu-bo-phuc-hoi-di-tich-164554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2008/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=29/10/2008&eday=29/10/2008


 

 

199 

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các quy định trƣớc đây trái với Quy chế 

này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Tài Nguyên - Môi trƣờng, Nội Vụ, Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, 

Giáo dục và Đào tạo, Khoa học Công nghệ, Thông tin Truyền Thông; Công an tỉnh, 

Đài Phát thanh Truyền hình; Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh, Trƣởng Ban 

quản lý di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phƣờng, thị trấn; Thủ trƣởng các tổ chức đoàn thể, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

Dƣơng Ngọc Long 
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QUY CHẾ 

QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM 

THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 48/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên) 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về phân cấp các hoạt động: 

1. Quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh (sau 

đây đƣợc gọi tắt là di tích), các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản. 

2. Công tác quy hoạch, lập dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi và lập hồ sơ khoa học xếp hạng di 

tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Mọi hoạt động quản lý nhà nƣớc; quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di tích, các di vật, cổ 

vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của các tổ chức, cá nhân đều phải tuân theo Luật 

Di sản văn hóa, các văn bản hƣớng dẫn thi hành luật và nội dung của Quy chế này. 

2. Quy chế này áp dông đối với di tích đã đƣợc xếp hạng Quốc gia đặc biệt, Quốc gia, cấp tỉnh và các 

di tích đã đƣợc thống kê trong danh mục kiểm kê di sản văn hóa. 

3. Các công trình, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên mới phát hiện có dấu hiệu là di tích mà không xác 

định đƣợc chủ sở hữu thì thuộc thẩm quyền sở hữu của Nhà nƣớc. Cơ quan nhà nƣớc, tổ chức cá nhân 

khi phát hiện các dấu hiệu đƣợc coi là di tích phải có trách nhiệm bảo vệ nguyên trạng và thông báo 

kịp thời với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sở tại để có biện pháp bảo vệ cấp thiết và báo cáo phòng 

Văn hóa và Thông tin, sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để xử lý kịp thời. 

4. Việc khai quật khảo cổ học chỉ đƣợc tiến hành khi có giấy phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thực hiện đối với di chỉ cấp thiết cần khai quật phục vụ công 

tác nghiên cứu khoa học. 

Điều 3. Mục đích phân cấp 

1. Di tích là tài sản vô giá của dân tộc đƣợc Nhà nƣớc thống nhất quản lý và pháp luật của Nhà nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ. 

2. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn 

xã hội trong việc quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị của di tích để giáo dục truyền thống văn 

hóa - lịch sử của dân tộc cho các thế hệ mai sau. 

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phƣơng trong việc xây dựng, kiện toàn các ban quản lý di tích 

và xây dựng các biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phƣơng, qua đó làm tốt công 

tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích theo Luật Di sản văn hóa, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phƣơng. 

4. Huy động mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc trùng tu, tôn tạo, lập hồ sơ 

khoa học xếp hạng di tích. 

Chƣơng II: PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DI TÍCH 

Điều 4. Đối tƣợng phân cấp và cấp độ di tích 

1. Di tích Quốc gia đặc biệt. 

2. Di tích Quốc gia. 

3. Di tích cấp tỉnh. 
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4. Di tích nằm trong danh mục kiểm kê di sản văn hóa. 

Điều 5. Quản lý nhà nƣớc về di tích 

1. Công tác quản lý nhà nƣớc về di tích trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh quản lý thống nhất và toàn 

diện. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tham mƣu giúp UBND tỉnh 

thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về di tích trên địa bàn toàn tỉnh. 

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc quản lý theo phân cấp của UBND tỉnh tại Quy 

chế này. 

Điều 6. Phân cấp quản lý nhà nƣớc 

UBND tỉnh giao cho sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mƣu cho UBND tỉnh thực hiện công tác 

quản lý nhà nƣớc về di tích trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nƣớc về tôn 

giáo tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh xây dựng quy chế phối hợp về bảo vệ, tu bổ, tôn 

tạo, phát huy giá trị đối với các di tích gắn với hoạt động tôn giáo, tín ngƣỡng trên địa bàn. 

Điều 7. Phân công quản lý, khai thác, phát huy giá trị di tích 

UBND tỉnh phân cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm bảo 

vệ, khai thác, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể nhƣ 

sau: 

1. Ban quản lý Khu Di tích lịch sử - sinh thái ATK Định hóa, Thái Nguyên: Trực tiếp quản lý bảo 

vệ, chăm sóc trực tiếp, khai thác và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định 

Hóa, huyện Định Hóa gồm 16 điểm di tích (Phụ lục 1). 

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Trực tiếp quản lý các di tích Quốc gia, cấp tỉnh đã đƣợc xếp 

hạng có trên địa bàn (Phụ lục 2). 

3. UBND xã, phƣờng, thị trấn: Trực tiếp quản lý các di tích trong danh mục đã kiểm kê đƣợc UBND 

tỉnh phê duyệt kèm theo Quy chế này (Phụ lục 3), đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp 

huyện quản lý, khai thác và phát huy giá trị của các di tích đã đƣợc xếp hạng trên địa bàn. 

Chƣơng III: QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH 

Điều 8. Thành lập Ban quản lý di tích 

1. UBND huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo thành lập hoặc thành lập Ban quản lý di tích 

để quản lý bảo vệ, chăm sóc trực tiếp, khai thác, phát huy giá trị đối với di tích Quốc gia, di tích cấp 

tỉnh có trên địa bàn ngay sau khi đƣợc xếp hạng. 

Thành phần Ban quản lý di tích Quốc gia, cấp tỉnh: Lãnh đạo UBND xã làm Trƣởng ban, các thành 

viên gồm: cán bộ phụ trách Văn hóa xã hội, các công chức liên quan thuộc UBND, cán bộ phụ trách 

hội, đoàn thể của xã (phƣờng, thị trấn) và đại diện nhân dân nơi có di tích, các cá nhân có liên quan 

đến quyền sở hữu đối với di tích hoặc trực tiếp và thƣờng xuyên quản lý di tích. 

Đối với các di tích là cơ sở thờ tự của tôn giáo, ngoài các thành phần trên có đại diện trụ trì (đối với 

những chùa có trụ trì) hoặc Trƣởng Ban Hộ tự (đối với chùa không có trụ trì). 

Đối với các di tích đƣợc xếp hạng Quốc gia, cấp tỉnh có quy mô hoạt động lễ hội lớn, mức độ ảnh 

hƣởng và lan tỏa rộng, UBND huyện căn cứ tình hình thực tế cụ thể có thể xem xét thành lập Ban 

quản lý di tích cấp huyện để quản lý, khai thác, phát huy giá trị của từng di tích. 

2. UBND huyện, thành phố, thị xã; UBND xã, phƣờng, thị trấn là cấp quản lý trực tiếp di tích có trách 

nhiệm chỉ đạo, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của di tích và của Ban quản lý di tích thuộc cấp 

mình quản lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Chế độ làm việc và kinh phí hoạt động của Ban quản lý di tích 
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Ban quản lý di tích cấp huyện, xã hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Có trách nhiệm tham mƣu cho 

UBND cùng cấp ban hành Quy chế hoạt động để thực hiện việc quản lý di tích. 

Kinh phí hoạt động của các Ban quản lý di tích cấp huyện, xã cân đối nguồn thu từ di tích. Đối với các 

di tích chƣa có nguồn thu, Ban quản lý có trách nhiệm lập dự toán chi phí bảo đảm hoạt động hằng 

năm trình UBND cùng cấp xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

Điều 10. Công tác lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện công tác lập, thẩm định hồ sơ 

khoa học trình cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa 

và các quy định có liên quan. 

Điều 11. Công tác trùng tu, tôn tạo di tích 

1. Các hồ sơ trùng tu tôn tạo di tích chỉ đƣợc tiến hành khi tuân thủ đầy đủ theo quy định tại Nghị định 

số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ 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 và 

Thông tƣ số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về việc quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

2. UBND cấp huyện có trách nhiệm hƣớng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân đầu tƣ trùng tu, tôn tạo di tích 

lịch sử văn hóa trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Quy trình, thẩm quyền, thủ tục lập, phê duyệt dự án 

trùng tu tôn tạo tuân thủ theo đúng quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CPngày 18/9/2012 của Chính 

phủ 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 và Thông tƣ số: 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 

28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích. 

Điều 12. Nguồn kinh phí đầu tƣ tôn tạo và lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích 

Kinh phí đầu tƣ cho lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích, công tác quy hoạch, lập dự án bảo quản, tu 

bổ, tôn tạo, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh gồm các nguồn: Ngân sách 

Trung ƣơng (chƣơng trình mục tiêu quốc gia về văn hóa); ngân sách địa phƣơng và nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

Điều 13. Quản lý, sử dụng kinh phí 

Các nguồn thu từ khai thác, phát huy giá trị di tích, phí thăm quan, nguồn công đức phải đƣợc quản lý 

và sử dông đúng các quy định hiện hành của nhà nƣớc. 

Chƣơng IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

TRONG VIỆC QUẢN LÝ, BẢO VỆ, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH 

Điều 14. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 

Các tổ chức, cá nhân đƣợc phân công trực tiếp quản lý, bảo vệ, chăm sóc trực tiếp, phát huy di tích có 

trách nhiệm: 

1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao theo quy định của pháp luật hiện hành về di sản văn 

hóa và Quy chế này. 

2. Bảo vệ giữ gìn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với di tích nhƣ: Công trình văn hóa, kiến 

trúc, điêu khắc, tƣợng đài, vƣờn cây cảnh, cây cổ thụ, các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, hạ tầng kỹ 

thuật thuộc di tích.... 

3. Kiểm tra thƣờng xuyên và kiểm kê hàng năm đối với các tài sản có giá trị nhƣ: di vật, cổ vật, đồ thờ 

tự, đồ vật do khách thập phƣơng hiến, tặng. Khi đƣa các hiện vật ra khỏi di tích hoặc đƣa từ ngoài vào 

phải đƣợc cấp có thẩm quyền cho phép. 

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
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-18-2012-tt-bvhttdl-bao-quan-tu-bo-phuc-hoi-di-tich-164554.aspx
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
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-18-2012-tt-bvhttdl-bao-quan-tu-bo-phuc-hoi-di-tich-164554.aspx
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4. Thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống cháy nổ, các hành vi xâm hại hoặc nguy cơ hủy hoại 

di tích. Báo cáo cho các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền xử lý các hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử 

dụng trái phép di tích. 

5. Hƣớng dẫn công tác trùng tu, tôn tạo, phục hồi di tích đối với các di tích đƣợc giao quản lý theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Chịu trách nhiệm tham mƣu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh. 

2. Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý hoạt động bảo tồn, khai thác, phát 

huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác có liên 

quan. 

3. Chỉ đạo, hƣớng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã, Ban quản lý di tích 

Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý bảo vệ, 

chăm sóc trực tiếp, khai thác, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh. 

4. Thẩm định các dự án bảo tồn, phát huy giá trị di tích; chủ trì thẩm định các dự án, phƣơng án tu bổ, 

tôn tạo chống xuống cấp di tích; phối hợp với các ngành liên quan thẩm định các dự án, công trình 

nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có khả năng ảnh hƣởng đến không gian, cảnh quan, môi trƣờng di 

tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và 

phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh sau khi đƣợc phê duyệt. 

5. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nƣớc về tôn giáo tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

tỉnh xây dựng quy chế phối hợp về bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị đối với các di tích gắn với 

hoạt động tôn giáo, tín ngƣỡng trên địa bàn Quản lý, hƣớng dẫn các hoạt động lễ hội truyền thống, tín 

ngƣỡng gắn với di tích. 

6. Hƣớng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; tổ 

chức giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan đến quản lý, bảo vệ, sử dông và khai thác 

phát huy hệ thống di tích hiện có; xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về di tích theo thẩm quyền. 

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mƣu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

chính sách khuyến khích, huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia vào các hoạt động bảo tồn di 

tích trên địa bàn tỉnh; khen thƣởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ và phát huy 

giá trị di tích. 

8. Hƣớng dẫn, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách ở địa phƣơng để 

tăng cƣờng tuyên truyền và thực hiện công tác quản lý, bảo vệ di tích có hiệu quả. 

9. Đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

10. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã làm tốt 

công tác quản lý các nguồn tài chính để trùng tu tôn tạo và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn tỉnh. 

11. Xây dựng kế hoạch và lập dự án trùng tu tôn tạo di tích theo Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng 

và các quy định hiện hành của Nhà nƣớc bằng nguồn vốn Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, 

ngân sách của tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa. 

12. Chủ trì thực hiện việc lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích trên địa bàn toàn tỉnh trình cấp có thẩm 

quyền quyết định xếp hạng theo đúng nội dung, trình tự luật định. 

13. Hàng năm, trên cơ sở dự toán kinh phí do các đơn vị lập, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách 

nhiệm tổng hợp kinh phí gửi Sở Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình cấp có 

thẩm quyền quyết định. 
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14. Tổ chức triển khai việc kiện toàn bộ máy quản lý di tích phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế 

của địa phƣơng; đảm bảo hiệu quả công tác quản lý theo quy định hiện hành. 

15. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã trong; các sở, ban, ngành, đoàn thể có 

liên quan tổ chức thực hiện Quy chế; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp 

chỉ đạo kịp thời; bổ sung danh mục các di tích đƣợc xếp hạng hàng năm theo phân cấp tại Quy chế 

này. 

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền, hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ trƣơng của Đảng và 

chính sách pháp luật của Nhà nƣớc về tôn giáo đối với tổ chức và cá nhân đang hoạt động tôn giáo tại 

các di tích đã đƣợc xếp hạng trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy chế phối hợp về bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, 

phát huy giá trị đối với các di tích gắn với hoạt động tôn giáo, tín ngƣỡng trên địa bàn. 

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

1. Chủ trì, phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan và UBND các 

huyện, thành phố, thị xã tham mƣu việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dông đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dông đất đối với các di tích trên địa bàn tỉnh, bảo đảm yêu cầu về bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích. 

2. Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xác định ranh giới và cắm mốc ranh giới 

các khu vực bảo vệ di tích, hƣớng dẫn việc lập và xác nhận vào bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích. 

3. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc đầu tƣ ứng 

dông khoa học, công nghệ tiên tiến để bảo vệ môi trƣờng bền vững tại những nơi có di tích. 

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

Chủ trì, phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sở Tài chính và các sở, ban ngành có liên quan 

tham mƣu cân đối kế hoạch ngân sách hàng năm cho việc trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của các 

di tích. 

Điều 19. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Hàng năm, trên cơ sở dự toán do sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập, Sở Tài chính có trách nhiệm 

tổng hợp, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

2. Thực hiện kiểm tra việc quản lý và sử dông kinh phí cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan tham gia ý kiến theo 

chức năng nhiệm vụ của ngành xây dựng trong công tác quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

2. Cấp phép xây dựng quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về 

cấp giấy phép xây dựng; Thông tƣ số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hƣớng 

dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 

06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lƣợng công trình xây dựng. 

3. Quản lý chất lƣợng công trình xây dựng theo các quy định của pháp luật về xây dựng. 

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 

1. Chủ trì, phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức 

giáo dục cho học sinh các cấp học về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đƣa việc học tập, tham quan, 

nghiên cứu di tích vào chƣơng trình giáo dục ngoại khóa hàng năm của các cấp học, trƣờng học. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-64-2012-nd-cp-cap-giay-phep-xay-dung-147255.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-10-2012-tt-bxd-huong-dan-cap-giay-phep-xay-dung-theo-nghi-dinh-64-2012-153989.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-64-2012-nd-cp-cap-giay-phep-xay-dung-147255.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-15-2013-nd-cp-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-170675.aspx
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2. Chỉ đạo các trƣờng trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đăng ký nhận chăm sóc 01 - 02 di tích tại 

địa phƣơng (chú trọng đến các di tích đã đƣợc xếp hạng cấp tỉnh, cấp Quốc gia, Quốc gia đặc biệt) và 

xây dựng kế hoạch chăm sóc định kỳ đối với các di tích nhằm nâng cao ý thức bảo vệ di tích cho học 

sinh và giữ gìn vệ sinh môi trƣờng xanh, sạch, đẹp cho di tích, bảo đảm mỗi di tích lịch sử, văn hóa và 

danh lam thắng cảnh có một trƣờng học nhận chăm sóc và bảo vệ. 

3. Tổ chức tổng kết, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và khen thƣởng đối với các tập thể, cá nhân có 

thành tích trong việc triển khai thực hiện chăm sóc, bảo vệ di tích. 

Điều 22. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc đề xuất triển khai, quản lý việc ứng dông các 

đề tài, dự án nghiên cứu khoa học phục vụ việc phát hiện, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

Điều 23. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cƣờng chỉ đạo, hƣớng dẫn các cơ quan thông tin 

đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, tuyên truyền sâu rộng về 

mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích. 

Điều 24. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

1. Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành có liên quan chỉ đạo, hƣớng dẫn các địa 

phƣơng làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các khu, điểm di tích trên địa bàn toàn tỉnh; 

2. Chỉ đạo lực lƣợng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lƣợng có liên quan triển 

khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh xử lý với các âm mƣu, hoạt 

động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; với các hành vi xâm hại, trộm cắp, chiếm đoạt, 

mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích. 

Điều 25. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, thị xã 

1. Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng chỉ đạo, thực hiện công tác 

quản lý nhà nƣớc về bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trong phạm vi địa phƣơng theo thẩm quyền. 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích gắn với phát 

triển du lịch. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di tích tại địa 

phƣơng. 

3. Xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phát huy giá trị di tích trên địa bàn; cân đối, bố trí kinh 

phí bảo đảm triển khai thực hiện Quy chế này tại địa phƣơng. 

4. Chỉ đạo, hƣớng dẫn việc thực hiện quy trình, thủ tục, nội dung dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di 

tích tại địa phƣơng trình cấp có thẩm quyền thỏa thuận, phê duyệt theo trình tự quy định của pháp luật. 

5. Phối hợp chặt chẽ với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích 

trên địa bàn. 

6. Chỉ đạo công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong phạm vi địa phƣơng. 

7. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trƣờng phổ thông trên địa bàn tổ chức giáo dục cho học 

sinh về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đƣa việc học tập, tham quan, nghiên cứu di tích vào chƣơng 

trình giáo dục ngoại khóa hàng năm của các cấp học, trƣờng học; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh đi 

tham quan thực tế tại các di tích; đăng ký nhận chăm sóc 01 - 02 di tích tại địa phƣơng (chú trọng đến 

các di tích đã đƣợc xếp hạng cấp tỉnh, Quốc gia, Quốc gia đặc biệt) và xây dựng kế hoạch chăm sóc 

định kỳ đối với các di tích, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ di tích cho học sinh và giữ gìn vệ sinh môi 

trƣờng xanh, sạch, đẹp cho di tích, bảo đảm mỗi di tích có một trƣờng học nhận chăm sóc và bảo vệ. 

8. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn. 
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9. Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban ngành có liên quan xử lý những hành 

vi xâm hại đến di tích. 

Điều 26. Trách nhiệm của Ban quản lý Khu Di tích lịch sử - sinh thái ATK Định hóa, Thái 

Nguyên 

1. Chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ, chăm sóc trực tiếp, khai thác, phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc 

biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa đƣợc giao tại khoản 1, Điều 7 Quy chế này. 

2. Chịu sự quản lý nhà nƣớc của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật, phân 

cấp tại Quy chế này và nhiệm vụ của UBND tỉnh giao. 

3. Phối hợp với UBND huyện Định Hóa trong việc quản lý bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di tích 

Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa. 

4. Thực hiện nhiệm vụ bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích đối với các điểm di tích đƣợc giao theo quy 

định của pháp luật. 

5. Phối hợp với UBND huyện Định Hóa trong việc quy hoạch, khoanh vùng, giải phóng mặt bằng, thu 

hồi đất đối với các điểm di tích đƣợc giao quản lý khi thực hiện các dự án đầu tƣ bảo tồn, tôn tạo do 

Ban Quản lý di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa đƣợc giao làm chủ đầu tƣ. 

Điều 27. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Trung tâm thông tin tỉnh 

Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, quảng bá về các di tích trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền sâu rộng về 

mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của công dân và toàn xã hội trong việc bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của các di 

tích. 

Điều 28. Trách nhiệm của UBND xã, phƣờng, thị trấn 

1. Tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di tích tại địa phƣơng. 

2. Tổ chức bảo vệ, chăm sóc trực tiếp phát huy giá trị di tích tại địa phƣơng, phát huy vai trò làm chủ 

của nhân dân trong việc bảo vệ và quản lý di tích. Huy động các nguồn lực xã hội hóa để trùng tu, tôn 

tạo các di tích trên địa bàn. 

3. Tiếp nhận khai báo về di tích mới phát hiện, kiến nghị việc xếp hạng di tích lên cơ quan cấp có thẩm 

quyền; kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những hành vi làm ảnh hƣởng tới di tích và cảnh 

quan môi trƣờng của di tích; ngăn chặn và xử lý các hoạt động mê tín dị đoan tại di tích theo thẩm 

quyền. 

Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di tích 

1. Chủ sở hữu hợp pháp di tích, có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trực tiếp, gìn giữ di tích; thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di tích. Trong trƣờng hợp phát hiện 

di tích bị lấn chiếm, hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn và 

thông báo cho Ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn hoặc Phòng Văn hóa - Thông tin của huyện, thành 

phố, thị xã. 

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan và các hoạt động học tập, nghiên cứu (khi 

đƣợc cơ quan có thẩm quyền cho phép) tại di tích. 

3. Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích. 

Chƣơng V 

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƢỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 29. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Thanh tra liên ngành; Thanh tra Nhà nƣớc cấp tỉnh, huyện, 

thành phố, thị xã khi thanh tra hoạt động di tích, nếu phát hiện sai phạm có quyền lập biên bản, tạm 

đình chỉ, xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành và báo cáo cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền để 
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có biện pháp xử lý. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến di tích thực 

hiện theo trình tự quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Mọi hành vi xâm hại di tích đều đƣợc xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 30. Khen thƣởng 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong bảo vệ và phát huy giá trị của di tích đƣợc khen thƣởng theo quy 

định của pháp luật. 

Chƣơng VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 31. Điều khoản thi hành 

Quy chế này thay thế Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các quy định trƣớc đây trái với quy chế này đều 

bãi bỏ. Quy chế đƣợc phổ biến rộng rãi và áp dông thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong quá 

trình tổ chức thực hiện có vấn đề chƣa phù hợp, cần sửa đổi bổ sung các địa phƣơng đơn vị báo cáo về 

Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xem xét chỉnh sửa cho phù hợp. 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2008/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=29/10/2008&eday=29/10/2008
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 28/2014/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 20 tháng 12 năm 2014 

  

QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, BẢO VỆ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, 

DANH LAM THẮNG CẢNH, DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

TUYÊN QUANG 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn 

hóa ngày 18/6/2009; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 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 hoá, danh lam 

thắng cảnh; 

Căn cứ Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin 

(nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 99/TTr-VHTTDL ngày 

28/11/2014 về việc ban hành quyết định Quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội 

vụ, thủ trƣởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=70/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1706/2001/Q%C4%90-BVHTT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2011/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2012/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=99/TTr-VHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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nhân dân các xã, phƣờng, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Bộ VHTT&DL; 

- Cục Di sản văn hóa; (Báo cáo) 

- Cục Kiểm tra văn bản, 

- Bộ Tƣ pháp; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy; 

- Thƣờng trực HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng Tin học - Công báo; 

- Vp UBND tỉnh; 

- Sở Tƣ pháp (kiểm tra); 

- Nhƣ điều 3 (thực hiện); 

- Lƣu: VT-VX-TH-TC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Chẩu Văn Lâm 
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QUY ĐỊNH 
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, BẢO VỆ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG 

CẢNH, DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Chƣơng I: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định trách nhiệm quản lý nhà nƣớc đối với di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh đã đƣợc nhà nƣớc xếp hạng và chƣa đƣợc nhà nƣớc xếp hạng (sau đây gọi chung là di tích), di 

vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích và không thuộc di tích theo quy định của Luật Di sản văn 

hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Di sản văn hóa và các quy định khác của pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố (sau đây gọi chung là cấp huyện); Uỷ ban nhân dân các xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi chung là 

cấp xã); các cơ quan nhà nƣớc, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý di tích, di vật, 

cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, cổ vật, bảo vật quốc gia 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện quyền quản lý Nhà nƣớc đối với các di tích trên địa 

bàn thuộc địa giới hành chính theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Hoạt động tại các di tích trên địa bàn tỉnh phải chấp hành nghiêm túc đƣờng lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc và quy định có liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, các tổ chức và nhân dân trong việc bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn 

tỉnh. 

4. Tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ 

vật, bảo vật quốc gia; thực hiện tốt việc xã hội hóa bảo vệ và phát huy giá trị di tích, gắn với quản lý 

bằng pháp luật. 

Chƣơng II: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ 

Điều 4. Trách nhiệm quản lý di tích 

1. Di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý toàn diện và hƣớng dẫn nghiệp vụ 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng trực tiếp quản lý và chịu trách 

nhiệm bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh bảo đảm theo đúng quy định pháp 

luật, cụ thể: 

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý: Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu di 

tích Đại hội II của Đảng, Khu di tích cách mạng Lào, Khu di tích Kiên Đài; di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia trên địa bàn toàn tỉnh. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý các di tích đã đƣợc xếp hạng quốc gia, cấp tỉnh trên 

địa bàn (trừ các di tích đƣợc quy định tại điểm a khoản này). 

c) Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý các di tích chƣa đƣợc xếp hạng trên địa bàn do Ủy ban 

nhân dân cấp huyện giao phụ trách. 
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Chƣơng III 

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ DI TÍCH, DI 

VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA 

Điều 5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Trực tiếp quản lý các di tích đã đƣợc xếp hạng quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn quy định tại Điểm a, 

khoản 1, Điều 4; tham mƣu xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, dự án, bảo quản, tu bổ, tôn 

tạo, phục hồi di tích đối với các di tích đã đƣợc xếp hạng sau khi đƣợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt bằng nguồn ngân sách Nhà nƣớc. 

2. Lập hồ sơ khoa học đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia, cấp 

tỉnh; đề nghị công nhận bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

thuộc di tích, bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tƣ nhân và sở hữu tƣ nhân. 

3. Thẩm định việc bảo quản, tu bổ, sửa chữa di tích đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh đã đƣợc phân cấp 

cho cấp huyện thực hiện; các dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có 

khả năng ảnh hƣởng đến di tích cấp tỉnh. Thẩm định việc bổ sung hiện vật đối với di tích đã đƣợc xếp 

hạng. Tiếp nhận và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chuyển quyền sở hữu bảo vật 

quốc gia của tổ chức, cá nhân. 

4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

5. Tổ chức đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà 

nƣớc về di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở địa phƣơng. 

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, khen thƣởng và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với việc bảo vệ, sử 

dụng di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

7. Tổng hợp, báo cáo với cơ quan cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di 

vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Điều 6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ 

chức giáo dục cho học sinh việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đƣa việc học tập, tham quan, nghiên 

cứu di tích vào chƣơng trình giáo dục ngoại khóa hằng năm của các cấp học, trƣờng học. 

2. Chỉ đạo các trƣờng học trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đăng ký nhận chăm 

sóc các di tích tại địa phƣơng và xây dựng kế hoạch chăm sóc định kỳ đối với các di tích, nhằm nâng 

cao ý thức bảo vệ di tích cho học sinh và giữ gìn vệ sinh môi trƣờng xanh, sạch, đẹp của di tích, bảo 

đảm mỗi di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh có một trƣờng học nhận chăm sóc và bảo vệ. 

Điều 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan xây dựng quy 

hoạch, kế hoạch trong việc bảo vệ và phát huy các khu vực rừng đặc dụng có di tích đã đƣợc xếp hạng 

và trong việc sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, hệ thống thủy lợi phù hợp. 

Điều 8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh 

1. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cƣờng chỉ đạo, 

hƣớng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động 

truyền thông, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy giá trị của di 

tích. 

2. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tăng cƣờng công tác tuyên truyền, quảng bá 



 

 

212 

về các di tích trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy 

giá trị của di tích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân và toàn xã hội trong việc bảo 

vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích. 

Điều 9. Công an tỉnh 

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác giữ gìn 

an ninh, trật tự trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp có biện pháp phòng ngừa, 

ngăn chặn và xử lý các hành vi: mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật Quốc 

gia; các hành vi xâm phạm di tích trên địa bàn; các hành vi lợi dụng các hoạt động tín ngƣỡng làm ảnh 

hƣởng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Điều 10. Các Sở, ngành có liên quan 

Các Sở, ngành: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trƣờng, Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Khoa học và Công 

nghệ, Xây dựng và ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, phối hợp với Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các cấp tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công 

tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

Điều 11. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Trực tiếp quản lý các di tích đã đƣợc xếp hạng quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn quy định tại Điểm b, 

khoản 1, Điều 4; tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác quản lý di tích, di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia trên địa bàn. 

2. Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt việc bảo quản, tu bổ, sửa chữa đối với các di 

tích đã đƣợc xếp hạng cấp tỉnh từ nguồn ngân sách của địa phƣơng quản lý và nguồn vốn xã hội hóa. 

3. Xây dựng kế hoạch đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn; phối hợp, chỉ đạo tổ 

chức lễ đón bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh. Thẩm tra và báo cáo cơ quan cấp trên đề 

nghị của các tổ chức, cá nhân về việc công nhận bảo vật quốc gia; đề nghị các cơ quan chức năng thẩm 

định hiện vật bổ sung cho di tích đã xếp hạng. 

4. Thành lập Ban quản lý di tích cấp huyện để tham mƣu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quản lý các di tích do Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền. 

5. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề: Quản lý đất đai, tài sản; an ninh trật tự; phòng, chống cháy, nổ tại các 

di tích trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. 

6. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di 

tích đã xếp hạng; khoanh vùng bảo vệ các di tích đang trong quá trình lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp 

hạng. 

7. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di tích tại 

địa phƣơng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích. 

8. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dƣỡng và hƣớng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở và những 

ngƣời trực tiếp quản lý di tích. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 12. Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Trực tiếp quản lý các di tích chƣa đƣợc xếp hạng do Ủy ban nhân dân huyện giao quản lý. Phối hợp 

với các cơ quan chức năng quản lý, bảo vệ các di tích đã đƣợc xếp hạng, các di tích đã đƣợc tôn tạo tu 

bổ ở địa phƣơng. 
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2. Tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia trên địa bàn. 

3. Thành lập Ban quản lý di tích xã thực hiện chức năng quản lý các di tích do Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ủy quyền. 

4. Kiến nghị việc xếp hạng di tích. Phối hợp tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia, cấp 

tỉnh. Chủ động đề xuất việc tu sửa cấp thiết khi di tích xuống cấp, chỉnh trang tu bổ khuôn viên di tích 

từ nguồn ngân sách nhà nƣớc do địa phƣơng quản lý hoặc nguồn vốn xã hội hóa. Thƣờng xuyên nắm 

bắt tình hình di tích: Công tác xã hội hóa, tranh chấp đất đai; quản lý, bảo vệ đồ thờ, hiện vật của di 

tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; việc bổ sung đồ thờ, hiện vật mới tại di tích. Trực tiếp giải quyết 

các vấn đề nảy sinh tại di tích, nếu vƣợt quá thẩm quyền phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

5. Phối hợp khoanh vùng bảo vệ di tích khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành lập hồ sơ đề nghị xếp 

hạng di tích. Trƣờng hợp phát hiện các di tích khảo cổ, phải tiến hành khoanh vùng khu vực cần bảo 

vệ, tổ chức lực lƣợng bảo vệ, kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại di tích, báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện và cơ quan chức năng giải quyết. 

6. Khuyến khích, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp, tài trợ cho các hoạt động bảo vệ 

và phát huy giá trị di tích. 

7. Tuyên truyền, vận động, các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia gửi sƣu 

tập vào Bảo tàng tỉnh trong trƣờng hợp không đủ điều kiện và khả năng bảo và phát huy giá trị. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao. 

Điều 13. Trách nhiệm của Ban quản lý 

1. Quản lý, bảo vệ và khai thác phát huy giá trị văn hóa của di tích, toàn bộ các di sản văn hóa nằm 

trong khu vực di tích và các hoạt động tâm linh, tín ngƣỡng diễn ra tại di tích; hƣớng dẫn, tạo điều 

kiện cho các tăng ni, phật tử, tín đồ, nhà tu hành và du khách đến hoạt động tín ngƣỡng, tham quan, 

hƣởng thụ các giá trị văn hóa theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Quản lý, hƣớng dẫn ngƣời hành lễ theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện khai báo tạm trú cho 

du khách đến nghỉ qua đêm; tuyên truyền giới thiệu nội dung các di tích, danh lam thắng cảnh cho du 

khách, nhân dân. 

3. Hằng năm chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch thu chi tài chính, kế hoạch tu bổ, tôn 

tạo, chống xuống cấp di tích trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm đến di tích, 

kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng khi phát hiện những hành vi xâm hại đến di tích. 

5. Kêu gọi, khuyến khích và tạo điều kiện để các nhà hảo tâm, từ thiện, nhà đầu tƣ tự nguyện đóng góp 

công đức tôn tạo di tích theo luật định. 

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất hoạt động tại di tích với Phòng 

Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thống kê, lƣu trữ 

hồ sơ tài liệu theo quy định của pháp luật. Các hoạt động kinh tế phải tuân thủ các quy định của pháp 

luật. 

7. Chủ trì, phối hợp tổ chức lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch tại di tích đƣợc 

giao quản lý; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu, sƣu tầm, tuyên truyền và 

phát huy giá trị của di tích. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi đƣợc cấp có thẩm quyền giao. 
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Điều 14. Kinh phí bảo vệ, đầu tƣ tôn tạo di tích 

1. Kinh phí đầu tƣ để tôn tạo, tu bổ, phục hồi những bộ phận cấu thành di tích gốc đƣợc đầu tƣ từ 

nguồn ngân sách Trung ƣơng, ngân sách của tỉnh và từ nguồn xã hội hóa. 

2. Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mƣu với Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các quy 

hoạch, kế hoạch, dự án về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

trên địa bàn toàn tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách hỗ trợ 

và tổ chức huy động kinh phí từ các nguồn xã hội hóa để thực hiện: Công tác bảo vệ, vệ sinh môi 

trƣờng, sửa chữa nhỏ di tích bảo đảm không phá vỡ những bộ phận cấu thành di tích gốc. 

Điều 15. Quản lý nguồn thu công đức và các nguồn khác không do ngân sách nhà nƣớc, các loại 

hiện vật đóng góp tự nguyện 

Mọi nguồn thu từ công đức, tài trợ và nguồn thu khác thu đƣợc từ di tích, danh lam thắng cảnh (gọi 

chung là nguồn công đức) phải đƣợc công khai trong Ban quản lý di tích, nộp ngân sách nhà nƣớc theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Các khoản chi từ nguồn công đức phải đảm bảo chính xác, minh bạch, hiệu quả và tuân thủ tuyệt đối 

các quy định của Nhà nƣớc về chi tiêu tài chính. 

Chƣơng IV 

KHEN THƢỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO 

Điều 16. Khen thƣởng và xử lý vi phạm 

1. Các cơ quan, đơn vị hằng năm tổ chức tổng kết, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện việc triển khai 

thực hiện chăm sóc, bảo vệ di tích. 

2. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo 

vật quốc gia đƣợc khen thƣởng theo quy định của pháp luật. 

3. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. 

Điều 18. Trách nhiệm thi hành 

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp, hƣớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng thực hiện Quy định. 

2. Thủ trƣởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách 

nhiệm phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Quy định này. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vƣớng mắc, phát sinh, các tổ chức, cá nhân phản ánh về 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉnh sửa, bổ 

sung Quy định./. 
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THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: 419/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK Liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên 

Quang – Bắc Kạn đến năm 2030 

  

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Xét đề nghị của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - 

Tuyên Quang - Bắc Kạn đến năm 2030 với những nội dung sau: 

1. Phạm vi quy mô ranh giới: 

Phạm vi vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn có quy mô 

diện tích Khoảng: 5.692,0 km
2
, bao gồm các huyện: Định Hóa, Đại Từ và Phú Lƣơng của tỉnh Thái 

Nguyên; các huyện: Sơn Dƣơng, Yên Sơn, Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang của tỉnh Tuyên 

Quang; huyện Chợ Đồn của tỉnh Bắc Kạn. 

2. Tính chất vùng: 

- Là vùng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử và di tích cách mạng gắn với việc giáo dục các 

truyền thống đấu tranh, yêu nƣớc của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; 

- Là vùng phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp và hoạt động du lịch gắn với việc phát triển các khu dân 

cƣ theo hƣớng bền vững hƣớng tới một trung tâm du lịch sinh thái - văn hóa - lịch sử cấp quốc gia; 

- Có vị trí quan trọng về an ninh - quốc phòng. 

3. Các dự báo phát triển vùng: 

a) Dự báo về dân số 

Năm 2020 quy mô dân số toàn vùng Khoảng 1.063.700 ngƣời, dân số đô thị Khoảng 250.000 ngƣời, tỷ 

lệ đô thị hóa Khoảng 23,7%; 

Năm 2030 quy mô dân số toàn vùng Khoảng 1.200.000 ngƣời, dân số đô thị Khoảng 420.000 ngƣời, tỷ 

lệ đô thị hóa Khoảng 34,5%. 
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b) Dự báo đất xây dựng đô thị 

Đến năm 2020 Khoảng 3.415,0 ha. Đến năm 2030 Khoảng 5.332,0 ha. 

c) Dự báo về du lịch 

Đến năm 2020 đạt 3 triệu lƣợt khách, đến năm 2030 đạt Khoảng 4,5 triệu lƣợt khách, trong đó: Khách 

du lịch nội địa đạt Khoảng 4 triệu lƣợt khách. Đến năm 2020 dự kiến phát triển Khoảng 8.200 buồng 

phòng, ứng với 600 cơ sở lƣu trú, đến năm 2030 là 12.300 buồng phòng ứng với 780 cơ sở lƣu trú. 

Định hƣớng phân bổ cơ sở lƣu trú nhƣ sau: 

- Tiểu vùng trọng tâm ATK: Khoảng 120 cơ sở lƣu trú. 

- Tiểu vùng phía Bắc: Khoảng 150 cơ sở lƣu trú. 

- Tiểu vùng phía Nam: Khoảng 200 cơ sở lƣu trú. 

- Tiểu vùng thành phố Tuyên Quang: Khoảng 310 cơ sở lƣu trú. 

4. Định hƣớng phát triển không gian vùng: 

a) Phân vùng phát triển 

Vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đƣợc phân ra thành 

04 tiểu vùng nhƣ sau: 

- Tiểu vùng trọng tâm ATK: Bao gồm phần lớn huyện Định Hóa, Huyện Sơn Dƣơng, một phần huyện 

Chợ Đồn, huyện Đại Từ. Tổng diện tích Khoảng 138.080 ha, dân số đến năm 2030 Khoảng 230.000 

ngƣời. Bảo tồn tôn tạo các giá trị di tích lịch sử cách mạng, lịch sử văn hóa, các lễ hội truyền thống. 

Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ, khai thác du lịch về nguồn, nghỉ dƣỡng, sinh thái, tâm linh,... 

Phát triển nông nghiệpchất lƣợng cao, kinh tế rừng, các cụm tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề 

truyền thống. 

- Tiểu vùng phía Bắc: Bao gồm phần lớn huyện Chợ Đồn và huyện Chiêm Hóa. Tổng diện tích 

Khoảng 203.680 ha, dân số đến năm 2030 Khoảng 160.000 ngƣời. Đẩy mạnh sản xuất nông lâm 

nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa với trọng tâm phát triển cây công nghiệp (mía, nguyên liệu 

giấy), cây ăn quả. Kiểm soát công nghiệp khai khoáng, phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, chế 

biến thực phẩm, phân bón.... Hình thành các khu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa gắn với làng bản và 

Điểm thắng cảnh tại Chiêm Hóa, Chợ Đồn. 

- Tiểu vùng phía Nam: Bao gồm phần lớn huyện Yên Sơn, Sơn Dƣơng, Phú Lƣơng và Đại Từ. Diện 

tích Khoảng 215.527,0 ha, dân số đến năm 2030 Khoảng 593.400 ngƣời. Phát triển tập trung vào bảo 

tồn, tôn tạo khu căn cứ cách mạng, đầu tƣ xây dựng khu du lịch, lịch sử văn hóa khu vực phía Nam 

huyện Đại Từ, Phú Lƣơng. Tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp nhẹ, thực 

phẩm, logistic, công nghiệp chế biến chè xuất khẩu, Phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, hình thành mô 

hình nông trƣờng chè hợp tác xã nông nghiệp, kết hợp du lịch đồng quê. 

- Tiểu vùng thành phố Tuyên Quang: Bao gồm địa giới hành chính của thành phố Tuyên Quang và 

vùng phụ cận. Diện tích Khoảng 11.921,0 ha, dân số đến năm 2030 Khoảng 225.800 ngƣời. Xây dựng 

hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là mạng lƣới giao thông liên kết tốt với các khu vực trong 

và ngoài Vùng. Phát triển mạnh công nghiệp - đô thị - dịch vụ, hình thành trung tâm thƣơng mại, dịch 

vụ, đào tạo, y tế cấp Vùng. Hình thành và phát triển các khu du lịch lịch sử văn hóa, sinh thái, du lịch 

tâm linh tại thành phố Tuyên Quang. 

b) Định hƣớng phát triển hệ thống đô thị và dân cƣ nông thôn 
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- Định hƣớng phát triển hệ thống đô thị. 

Thành phố Tuyên Quang là trung tâm thƣơng mại dịch vụ du lịch, lƣu trú cấp Vùng. Các thị trấn: Chợ 

Chu, Đu, Hùng Sơn, Vĩnh Lộc, Sơn Dƣơng là trung tâm đô thị cấpkhu vực trong vùng ATK với chức 

năng hỗ trợ về dịch vụ du lịch, đầu mối về quảng bá, đào tạo, sản xuất nông lâm nghiệp phục vụ cho 

phát triển du lịch và bảo tồn. Thị trấn Chợ Chu là đô thị du lịch. 

Các đô thị còn lại trong vùng là trung tâm dịch vụ theo các cụm đƣợc gắn kết cùng các cụm Điểm di 

tích nhằm hỗ trợ về hạ tầng và dịch vụ. 

Đến năm 2020 vùng ATK có 18 đô thị trên cơ sở nâng cấp, mở rộng 10 đô thị hiện có và hình thành 

mới 08 đô thị. Trong đó có 01 đô thị loại III (thành phố Tuyên Quang), 03 đô thị loại IV (Hùng Sơn, 

Đu, Chợ Chu) và 14 đô thị loại V (Trung Hội, Giang Tiên, Quân Chu, Cù Vân thuộc tỉnh Thái 

Nguyên; Vĩnh Lộc, Tân Bình, Yên Sơn, Mỹ Bằng, Sơn Dƣơng, Sơn Nam, Tân Trào, Lạc Hồng, Trung 

Sơn thuộc tỉnh Tuyên Quang và Bằng Lũng thuộc tỉnh Bắc Kạn). 

Đến năm 2030 vùng ATK có 25 đô thị trên cơ sở nâng cấp, mở rộng 18 đô thị tính đến năm 2020 và 

hình thành mới so với năm 2020 là 07 đô thị. Trong đó có 01 đô thị loại II (Thành phố Tuyên Quang), 

05 đô thị loại IV (Hùng Sơn, Đu, Chợ Chu, Sơn Dƣơng, Vĩnh Lộc) và 19 đô thị loại V (Trung Hội, 

Giang Tiên, Quân Chu, Cù Vân, Yên Lãng thuộc tỉnh Thái Nguyên; Tân Bình, Yên Sơn, Mỹ Bằng, 

Sơn Nam, Tân Trào, Lạc Hồng, Hòa Phú, Phúc Sơn, Ngọc Hội, Xuân Văn, Trung Sơn thuộc tỉnh 

Tuyên Quang và Bằng Lũng, Bản Thi, Nghĩa Tá thuộc tỉnh Bắc Kạn). 

- Định hƣớng phát triển dân cƣ nông thôn 

Phát triển mô hình tổ chức dân cƣ nông thôn gắn với phát triển kinh tế vƣờn rừng, dân cƣ với phát 

triển kinh tế vƣờn đồi, dân cƣ gắn với khu, cụm di tích,... Trong đó ƣu tiên đầu tƣ phát triển dân cƣ 

trong vùng trọng Điểm ATK, đồng bào dân tộc và trung tâm cụm xã. 

Tại trung tâm cụm xã hình thành các Điểm dân cƣ tập trung và các công trình công cộng có bán kính 

phục vụ đảm bảo tiêu chuẩn. 

c) Định hƣớng phát triển không gian vùng, khu vực di tích 

- Định hƣớng bảo vệ, bảo tồn di tích. 

Bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng trong Vùng phù hợp với từng cấp độ nhƣ sau: 

+ Đối với khu vực bảo vệ di tích gốc (là không gian khu vực 1 và khu vực 2 bảo vệ di tích): Các hoạt 

động bảo tồn, khai thác phát huy giá trị di tích tuân thủ theo quy định của Luật Di sản văn hóa. 

+ Đối với vùng bảo vệ cảnh quan: Bao gồm toàn bộ không gian vật thể có ảnh hƣởngtrực tiếp đến 

khung cảnh của di tích gốc nhƣ: Đồi núi, sông suối, ruộng vƣờn, rừng, các khu vực cảnh quan trên 

đƣờng vào di tích theo các hƣớng nhìn khu dân cƣ liền kề khu di tích, các giá trị văn hóa truyền thống 

của cộng đồng, vùng sản xuất nông lâm nghiệp cận kề. Các hoạt động bảo tồn gồm: Bảo vệ địa hình, 

địa mạo tự nhiên và hệ sinh thái xung quanh di tích; giữ gìn cấu trúc làng xóm, kiến trúc truyền thống 

kết hợp khai thác du lịch; phát triển nông, lâm nghiệp và nghề truyền thống; phát triển dịch vụ, du lịch, 

văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích và nâng cao đời sống, kinh tế xã hội khu vực dân cƣ 

trong Vùng. 

+ Đối với vùng trọng tâm ATK: Bảo tồn toàn bộ địa thế, thế trận cách mạng và những giá trị trong 

cách thức tổ chức chiến lƣợc thời kỳ kháng chiến. Các hoạt động bảo tồn gồm: Bảo vệ địa hình, khung 

cảnh thiên nhiên trên diện rộng; bảo tồn các vùng rừng đặc dụng, phòng hộ, hệ thủy văn, phục hồi 



 

 

218 

rừng; bảo tồn các văn hóa đặc trƣng: Lễ hội, hát, thơ ca, chuyện kể... là các giá trị văn hóa, lịch sử đặc 

trƣng của vùng ATK. 

- Định hƣớng phát triển các khu vực trọng Điểm 

Bao gồm các xã: Phú Đình, Điềm Mặc, Bảo Linh và thị trấn Chợ Chu thuộc huyện Định Hóa thuộc 

tỉnh Thái Nguyên; Tân Trào, Kim Quan, Trung Sơn thuộc huyện Sơn Dƣơng; Kim Bình - Kiên Đài 

thuộc huyện Chiêm Hóa, Mỹ Bằng thuộc huyện Yên Sơn thuộc tỉnh Tuyên Quang; Nghĩa Tá, Lƣơng 

Bằng, Bình Trung thuộc huyện Chợ Đồn thuộc tỉnh Bắc Kạn. 

Tại khu vực trọng Điểm: 

+ Ƣu tiên tập trung vào việc bảo tồn tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng trong các khu vực trọng 

Điểm. 

+ Đầu tƣ xây dựng các cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. 

+ Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với công nghệ mới trong sản xuất để nâng cao hiệu quả lao động 

và sản phẩm. 

+ Ƣu tiên phát triển ngành nông nghiệp tạo thƣơng hiệu phục vụ du lịch nhƣ chè, lúa... 

d) Định hƣớng phát triển du lịch, văn hóa 

Phát triển du lịch có trọng tâm, trọng Điểm với các loại hình du lịch chủ yếu: Văn hóa tín ngƣỡng, 

giáo dục truyền thống cách mạng, du lịch nghiên cứu, du lịch tham quan nghỉ dƣỡng, du lịch sinh 

thái,... 

Phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với các loại hình du lịch và tính chất của Vùng, phát huy đƣợc 

tiềm năng lợi thế của Vùng, ƣu tiên phát triển các sản phẩm địa phƣơng nhƣ làng nghề truyền thống, 

sản vật địa phƣơng có thƣơng hiệu, lễ hội, thơ ca,... 

Bảo tồn tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu gắn với phục vụ giáo dục truyền thống cách mạng 

và phát triển du lịch. Duy trì và xây dựng không gian công cộng trong thôn bản dành cho hoạt động 

văn hóa cộng đồng và các lễ hội đặc trƣng: Lễ hội Lồng Tồng, lễ hội chè, hát then,... 

Đẩy mạnh liên kết du lịch vùng ATK với các khu du lịch quốc gia thuộc các tỉnh lân cận nhƣ: Đền 

Hùng - ATK (Trung Sơn, Tân Trào) - Pác Bó; Hồ núi Cốc - ATK (Phú Đình, Chợ Chu) - Hồ Ba Bể; 

Tam Đảo - ATK (Tân Trào, Kim Bình) - Na Hang; ATK (Chợ Chu, Phú Đình, Tân Trào, Tuyên 

Quang) - Thác Bà;... 

Tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch hiệu quả tại 03 trung tâm dịch vụ du lịch: Tân Trào, Phú Đình 

và Nghĩa Tá với quy mô từ 50 - 100 ha. Tại đây sẽ xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất phục vụ du lịch 

nhƣ quảng trƣờng, khu trƣng bày, giới thiệu, biểu diễn ngoài trời, trong nhà, khu lƣu trú, nhà hàng ăn 

uống, khu vui chơi giải trí chất lƣợng cao, các trung tâm mua sắm đồ lƣu niệm từ sản phẩm của địa 

phƣơng, đảm bảo đáp ứng các tuyến du lịch. 

Tại 03 khu vực cửa ngõ: Trung Sơn, Quán Vuông, Kim Bình bố trí các trung tâm giới thiệu, thông tin; 

Các dịch vụ hỗ trợ: lƣu niệm, ăn uống, dừng chân, bƣu điện, lƣu trú ngắn, bến bãi đỗ chuyển tiếp, 

tham quan di tích liền kề. Quy mô mỗi khu vực Khoảng 20 - 40 ha. 

đ) Định hƣớng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội 

- Định hƣớng phát triển cơ sở dịch vụ - thƣơng mại. 
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Đến năm 2020, hình thành trung tâm dịch vụ logistics tại xã Yên Ninh thuộc khu thƣơng mại dịch vụ 

Yên Ninh - Phú Lƣơng, Thái Nguyên. Tại thành phố Tuyên Quang phát triển các trung tâm thƣơng 

mại dịch vụ tổng hợp phân phối cấp vùng. Xây dựng hoàn thiện mạng lƣới chợ cấp huyện, xã. 

Đến năm 2030, tại thành phố Tuyên Quang xây dựng siêu thị đạt chuẩn hạng I. Tại các trung tâm 

huyện lỵ hình thành 1 đến 2 trung tâm thƣơng mại hạng III. 

- Định hƣớng phát triển cơ sở y tế. 

Nâng cấp, hoàn thiện các cơ sở y tế tại thành phố Tuyên Quang và các huyện trong Vùng theo quy 

hoạch đƣợc duyệt đảm bảo các tiêu chuẩn cấp hạng bệnh viện. 

Xây dựng mới trung tâm chăm sóc sức khỏe, nghỉ dƣỡng chất lƣợng cao tại khu vực hồ Bảo Linh 

huyện Định Hóa với quy mô Khoảng 150 giƣờng. 

- Định hƣớng phát triển cơ sở giáo dục đào tạo. 

Đến năm 2030, 100% các huyện, thị xã có trung tâm giáo dục thƣờng xuyên hoạt động hiệu quả, 90% 

xã phƣờng có trung tâm học tập cộng đồng. Mỗi huyện đều có trung tâm đào tạo nghề. Xây dựng và 

phát triển đại học Tân Trào thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

Xây dựng mới trƣờng Đại học đào tạo chuyên ngành Văn hóa du lịch Tây Bắc tại thị trấn Chợ Chu, 

huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. 

- Định hƣớng phát triển cơ sở thể dục thể thao. 

Xây dựng trung tâm thể thao tại thành phố Tuyên Quang phục vụ tỉnh và hỗ trợ thi đấu thể thao ở cấp 

vùng Trung du miền núi phía Bắc. 

Tại thị trấn huyện lỵ xây dựng trung tâm thể thao có quy mô từ 6 - 7 ha. Tại các xã, xây dựng trung 

tâm văn hóa kết hợp thể dục thể thao, quy mô từ 1,5-3 ha. 

e) Định hƣớng phát triển các vùng nông, lâm nghiệp 

Hạn chế tối đa chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp. Phát triển nông lâm nghiệp gắn với phát triển du 

lịch sinh thái, bảo vệ môi trƣờng. Phát triển vùng sản xuất nguyên liệu chè, mía và diện tích đất nông 

nghiệp theo quy mô đã đƣợc quy hoạch. Tăng cƣờng cơ sở hạ tầng, cơ sở chế biến, ứng dụng khoa học 

công nghệ phục vụ lâm nông nghiệp. Nâng cao năng suất, chất lƣợng, phát triển thƣơng hiệu cho các 

vùng chè và cây trồng đặc sản. 

Bảo vệ diện tích rừng hiện có, trồng lại diện tích rừng tạp bằng rừng nguyên liệu công nghiệp có giá trị 

kinh tế cao để tăng độ che phủ của rừng tập trung lên 60%. Hoàn thiện hệ thống rừng đặc dụng, với 

quy mô đã đƣợc quy hoạch. Phát triển hệ thống rừng phòng hộ với quy mô đáp ứng yêu cầu phòng hộ 

đầu nguồn. 

g) Định hƣớng phát triển các khu, cụm công nghiệp, làng nghề. 

Đến năm 2020, diện tích đất phát triển công nghiệp Khoảng 770 ha gồm: Đất khu công nghiệp Khoảng 

260 ha và 16 cụm công nghiệp với quy mô Khoảng 510 ha. 

Đến năm 2030, diện tích đất phát triển công nghiệp ƣu tiên là 1.686 ha trong đó 2 Khu công nghiệp 

Khoảng 915 ha (Long Bình An mở rộng, KCN Sơn Nam mở rộng là 320 ha và dự trữ công nghiệp tại 

huyện Sơn Dƣơng Khoảng 595 ha) và 20 Cụm công nghiệp quy mô Khoảng 771 ha. 
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Bảo tồn, phát huy giá trị các làng nghề truyền thống; gắn phát triển không gian làng nghề với không 

gian du lịch Vùng, gắn sản phẩm của làng nghề với các sản phẩm du lịch hoặc cung ứng phục vụ du 

lịch. 

5. Quốc phòng - an ninh: 

Quy hoạch và xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch gắn kết chặt chẽ giữa 

hai nhiệm vụ chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Vùng và Quốc gia. 

6. Định hƣớng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật Vùng: 

a) Định hƣớng phát triển giao thông 

- Hoàn thiện tuyến cao tốc Hà Nội - Thái nguyên - Bắc Kạn; xây dựng tuyến cao tốc Tuyên Quang - 

Phú Thọ. 

- Hoàn thiện nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III đối với các tuyến quốc lộ hiện trạng (quốc lộ 2, quốc lộ 

2C, quốc lộ 3, quốc lộ 37, quốc lộ 279). 

- Xây dựng mới kết hợp nâng cấp một số tuyến đƣờng tỉnh lên quốc lộ đạt tiêu chuẩn đƣờng cấp III 

bao gồm quốc lộ 2B, quốc lộ 3C, quốc lộ 3B kéo dài, quốc lộ 37B. 

- Đƣờng Hồ Chí Minh: Theo Quy hoạch chi tiết đƣờng Hồ Chí Minh đƣợc phê duyệt. 

- Quy hoạch hệ thống giao thông đƣờng tỉnh trong vùng đảm bảo liên kết phát triển Vùng và phù hợp 

với định hƣớng phát triển giao thông đã đƣợc phê duyệt của từng tỉnh. 

- Cải tạo tuyến đƣờng sắt Hà Nội - Thái Nguyên. Sau năm 2030, nghiên cứu xây dựng mới đoạn Thái 

Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái. 

- Dành quỹ đất dự trữ sau 2030 để xây dựng sân bay taxi tại thành phố Tuyên Quang. 

- Xây dựng cải tạo tuyến đƣờng thủy nội địa Việt Trì - Tuyên Quang và Tuyên Quang - Na Hang. 

- Quy hoạch 07 cảng sông bao gồm: Tuyên Quang, An Hòa, Z2, Gềnh Giềng, Gềnh Quýt, cảng sông 

tại vị trí xây dựng thủy điện Yên Sơn. 

- Giao thông đô thị: Theo các quy hoạch đô thị đƣợc phê duyệt. 

- Giao thông nông thôn: Ƣu tiên xây dựng đƣờng ô tô đến tất cả các trung tâm xã. Đảm bảo 100% 

đƣờng huyện, đƣờng xã đi lại quanh năm. Tối thiểu 50% đƣờng thôn xóm đƣợc cứng hóa, đạt tiêu 

chuẩn tối thiểu đƣờng giao thông nông thôn loại A. Ƣu tiên xây dựng trƣớc đối với các tuyến đƣờng 

trục xã, đƣờng thôn xóm vào các Điểmdi tích riêng lẻ nằm rải rác. Tối thiểu 45% các đƣờng trục chính 

nội đồng đƣợc cứng hóa. 

- Quy hoạch mỗi trung tâm huyện tối thiểu một bến xe đối ngoại đạt tiêu chuẩn cấp 6. 

- Quy hoạch 05 trạm dừng nghỉ dọc theo tuyến chính đƣờng Hồ Chí Minh gồm: Bình Ca, Sơn Dƣơng, 

trạm Mỹ Bằng, Tứ Quận, Chợ Mới. 

- Phát triển phƣơng tiện giao thông công cộng (xe buýt). 

b) Định hƣớng chuẩn bị kỹ thuật 

- Chọn đất xây dựng: Tận dụng tối đa quỹ đất chƣa sử dụng, loại đất kém hiệu quả về phát triển nông 

lâm nghiệp để phát triển đô thị. Hạn chế xây dựng trong các khu vực có nguy cơ về tai biến thiên 
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nhiên, vùng xả lũ, vùng chân đập thủy điện, vùng ven các khu vực khai thác khoáng sản... Đảm bảo 

nền xây dựng không bị ảnh hƣởng của lũ lụt và tai biến thiên nhiên. 

- Định hƣớng thoát nƣớc mƣa: Xây dựng đồng bộ, hoàn thiện hệ thống thoát nƣớc cho các đô thị loại 

II và IV, tiến tới toàn bộ các đô thị và Điểm dân cƣ tập trung đều đƣợc xây dựng hệ thống thoát nƣớc 

mƣa vào giai đoạn 2020. Đến năm 2030 các đô thị trong vùng đạt 80÷100% cống theo đƣờng giao 

thông. 

- Biện pháp phòng chống thiên tai, tai biến địa chất khác: Xây dựng các công trình kè phòng chống sạt 

lở, xây dựng các công trình hồ thủy lợi, thủy điện, tăng cƣờng vai trò Điều tiết nƣớc mặt, cắt lũ, tƣới 

tiêu và cung cấp điện. Tăng cƣờng công tác quản lý và trồng rừng; xây dựng các trạm quan trắc để dự 

báo, cảnh báo thiên tai. Từng bƣớc thực hiện các dự án di dời dân cƣ thƣờng xuyên bị ảnh hƣởng thiên 

tai đến nơi an toàn. 

c) Định hƣớng cấp nƣớc 

- Tổng nhu cầu toàn vùng ATK đến năm 2020: 115.240 m
3
/ngày đêm, đến năm 2030: 217.650 

m
3
/ngày đêm; trong đó giai đoạn đến năm 2020: Khu vực đô thị: 44.600 m

3
/ngày đêm, khu vực nông 

thôn: 55.900 m
3
/ngày đêm, khu công nghiệp: 14.740 m

3
/ngày đêm; giai đoạn đến năm 2030: khu vực 

đô thị: 94.500 m
3
/ ngày đêm, khu vực nông thôn: 86.000 m

3
/ngày đêm, khu công nghiệp 37.150 

m
3
/ngày đêm. 

- Nguồn nƣớc: Khai thác nguồn nƣớc dƣới đất với quy mô vừa và nhỏ để đảm bảo lƣợng nƣớc ngầm 

không bị suy thoái về chất lƣợng, trữ lƣợng và không ảnh hƣởng lún sụt đến nền đất đô thị. Sử dụng và 

bảo vệ hiệu quả chất lƣợng nguồn nƣớc mặt các sông (sông Gâm, sông Lô, sông Phó Đáy, sông 

Công,...) và hồ lớn (hồ Núi Cốc) phục vụ nhu cầu cấp nƣớc sinh hoạt và nông nghiệp tuân thủ Luật Tài 

nguyên nƣớc. 

- Giải pháp cấp nƣớc: 

+ Cấp nƣớc đô thị: Mở rộng, nâng cấp các nhà máy nƣớc hiện có (nhà máy nƣớc: Tuyên Quang, Vĩnh 

Lộc, Đại Từ, Chợ Chu...), xây dựng các nhà máy nƣớc tại các thị trấn xây dựng mới và thị trấn chƣa 

có nhà máy nƣớc tập trung. Đối với đô thị khó khăn về nguồn nƣớc có thể cấp nƣớc liên đô thị trên cơ 

sở Điều kiện kinh tế kỹ thuật cho phép. 

+ Cấp nƣớc nông thôn: Thực hiện lồng ghép Chƣơng trình Mục tiêu quốc gia nƣớc sạch và vệ sinh 

môi trƣờng nông thôn, các chƣơng trình khác và các nguồn vốn của các tổ chức quốc tế để hỗ trợ nƣớc 

sinh hoạt cho các hộ dân nghèo nông thôn, xã ATK, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đối với các thị tứ, trung tâm xã của các huyện là khai thác nƣớc ngầm kết hợp nƣớc mặt. Xây dựng 

các hồ chứa nƣớc nhỏ trữ nƣớc cho mùa khô. Đối với các hộ dân cƣ sống rải rác, không tập trung: 

Khai thác nƣớc tự chảy, khe suối, giếng khoan, bể lọc cục bộ để cung cấp nƣớc cho sinh hoạt. 

+ Cấp nƣớc cho khu vực di tích ATK: Đối với các khu di tích quốc gia và quốc gia đặc biệt: Sẽ đƣợc 

cấp nƣớc từ trạm cấp nƣớc tập trung của các xã sử dụng nguồn nƣớc ngầm, nƣớc tự chảy để cấp nƣớc. 

Đối với các Điểm di tích cấp Tỉnh: Đƣợc cấp nƣớc từ trạm cấp nƣớc tập trung của thị trấn, ngoài ra 

các cụm di tích nhỏ lẻ nằm xa khu trung tâm các thị trấn sẽ đƣợc cấp nƣớc từ các xã hoặc cấp nƣớc 

cục bộ từ các giếng khơi, giếng khoan, nƣớc tự chảy. 

d) Định hƣớng cấp điện 
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- Tổng nhu cầu cấp điện toàn Vùng đến năm 2020 Khoảng 190 MW, đến năm 2030 Khoảng 402.4 

MW (trong đó: Vùng lõi di tích có nhu cầu 33,7 MW; công nghiệp Khoảng 216 MW; còn lại là phụ tải 

các đô thị và dân cƣ nông thôn). 

- Nguồn điện: Nguồn điện đƣợc cấp từ các nhà máy điện hiện có hoặc đang triển khai xây dựng trong 

vùng gồm: Thủy điện Chiêm Hóa, thủy điện Yên Sơn, nhiệt điện An Khánh, thủy điện Hùng Lợi; đẩy 

nhanh phát triển mô hình nguồn điện phân tán sử dụng năng lƣợng mới và tái tạo. Ngoài ra vùng 

nghiên cứu còn nhận điện từ các nhà máy điện lớn xung quanh nhƣ thủy điện Na Hang, Thác Bà và 

nguồn điện khác. 

- Lƣới điện: 

+ Trạm nguồn 500, 220, 110 KV: Hiện trong toàn vùng mới có 1 trạm 220 KV Thái Nguyên, trên cơ 

sở dự báo của tổng sơ đồ 7 và các dự báo của quy hoạch 3 tỉnh cần xây dựng các trạm sau: Trạm 500 

KV Thái Nguyên, trạm 220 KV Đại Từ, trạm 220 KV Tuyên Quang. Ngoài ra cần nâng cấp các trạm 

110 KV hiện có và xây mới thêm 4 trạm 110 KV. 

+ Xây dựng các tuyến đƣờng dây 500 KV, 220 KV liên kết vùng mới nhƣ sau: Đƣờng dây 500 KV 

mua điện từ Trung Quốc về trạm 500 KV Thái Nguyên, đƣờng dây 200 KV Tuyên Quang - Yên Bái, 

đƣờng dây 220 KV Hà Giang - Bắc Kạn, đƣờng dây 220 KV Thái Nguyên - Đại Từ. 

+ Lƣới điện 110 KV và thấp hơn đƣợc xây dựng sát trung tâm phụ tải đô thị và đảm bảo bán kính cấp 

điện phủ kín đến vùng nông thôn ngoại thị. 

đ) Định hƣớng thoát nƣớc thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang 

- Thoát nƣớc thải: Tổng khối lƣợng nƣớc thải sinh hoạt toàn vùng đến năm 2020 Khoảng 71.400 

m
3
/ngày đêm; đến năm 2030 Khoảng 108.700 m

3
/ngày đêm. Tổng khối lƣợng nƣớc thải công nghiệp 

toàn vùng đến năm 2020 Khoảng 12.300 m
3
/ngày đêm; đến năm 2030 Khoảng 31.700 m

3
/ngày đêm. 

Các đô thị đang sử dụng hệ thống thoát nƣớc chung: Phát triển hệ thống thoát nƣớc hỗn hợp trên cơ sở 

mạng lƣới thoát nƣớc chung đã có và xây dựng bổ sung các tuyến cống bao thu gom nƣớc thải về trạm 

xử lý nƣớc thải tập trung. 

Các đô thị mới, khu vực phát triển mới: Sử dụng hệ thống thoát nƣớc riêng. Kiến nghị sử dụng hệ 

thống thoát nƣớc riêng hoàn toàn cho các thị trấn, thị tứ có đủ Điều kiện đầu tƣ. 

Các Điểm dân cƣ nông thôn, trung tâm cụm xã, cụm dân cƣ tập trung sử dụng hệ thống thoát nƣớc 

chung. Nƣớc thải từ các khu vệ sinh đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó thoát ra hệ 

thống thoát nƣớc chung. Tận dụng hệ thống các ao, hồ sẵn có để làm sạch tự nhiên nƣớc thải. 

Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải xây dựng hệ thống thoát nƣớc riêng và có trạm xử lý 

nƣớc thải đạt quy chuẩn môi trƣờng. 

- Thu gom, xử lý chất thải rắn: 

Tổng nhu cầu xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2020 là Khoảng 616 tấn/ngày; đến năm 2030 là 

958 tấn/ngày. Tổng nhu cầu xử lý chất thải rắn công nghiệp đến năm 2020 là Khoảng 156 tấn/ngày 

đến năm 2030 là 318 tấn/ngày. 

Tại thành phố Tuyên Quang xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung cấp vùng với công nghệ tái 

chế, phù hợp với tính chất của chất thải rắn và Điều kiện kinh tế xã hội của địa phƣơng; quy mô khu 

xử lý Khoảng 20 - 50 ha. 
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Các thị trấn, thị xã sử dụng bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh quy mô từ 5,0 - 10 ha. Các thị tứ bố 

trí bãi chôn lấp quy mô Khoảng 1,0 - 5,0 ha và các trạm trung chuyển chất thải rắn có thể kết hợp sử 

dụng khu chôn lấp chất thải rắn. Khuyến khích sử dụng chung bãi chôn lấp chất thải rắn đảm bảo các 

chỉ tiêu môi trƣờng. 

- Quy hoạch nghĩa trang: 

Nhu cầu đất nghĩa trang toàn vùng đến năm 2020 là Khoảng 46 ha, đến năm 2030 là 72 ha (không bao 

gồm diện tích dành cho nhu cầu giải tỏa các nghĩa trang hiện có).Xây dựng nghĩa trang tập trung cho 

đô thị. Khuyến khích hình thức hỏa táng, nghĩa trang công viên thân thiện với môi trƣờng. Khu vực 

nông thôn: Có lộ trình không sử dụng các nghĩa trang phân tán có quy mô nhỏ, không đảm bảo vệ sinh 

môi trƣờng. Mỗi xã có từ 01 đến 02 nghĩa trang tập trung cấp xã đƣợc xác định theo quy hoạch nông 

thôn mới. 

e) Định hƣớng thông tin liên lạc 

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ thông tin liên lạc hiện đại, an toàn có dung lƣợng đáp 

ứng đủ, tốc độ cao, vùng phủ sóng rộng; bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lƣợng cuộc 

sống của nhân dân. Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc; tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ 

thống viễn thông đến vùng sâu vùng xa. 

7. Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc: 

Khu vực quy hoạch đƣợc chia thành 04 tiểu vùng môi trƣờng chính đảm bảo các hoạt động phát triển 

phù hợp với chức năng bảo vệ môi trƣờng từng tiểu vùng: Tiểu vùng phát triển phía Bắc; tiểu vùng 

phát triển trọng tâm ATK; tiểu vùng phát triển thành phố Tuyên Quang; tiểu vùng phát triển phía Nam. 

Kiểm soát khu vực khai thác khoáng sản để không ảnh hƣởng tới môi trƣờng, khoanh vùng cần bảo vệ. 

Đầu tƣ công nghệ khai thác khoáng sản tiên tiến, hiệu quả, có kế hoạch bảo vệ môi trƣờng và hoàn 

nguyên sau khai thác. 

Từng bƣớc xây dựng, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoátnƣớc, theo hƣớng 

nâng cao, chủ động phòng tránh và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Xây dựng chƣơng trình quản lý tổng hợp các lƣu vực sông trong vùng; kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng 

do chất thải từ các đô thị, khu công nghiệp, làng nghề, giao thông vận tải,...; xây dựng hệ thống giám 

sát chất lƣợng môi trƣờng vùng, hệ thống cảnh báo sớm tác động của biến đổi khí hậu. 

8. Các chƣơng trình dự án ƣu tiên đầu tƣ: 

Tiếp tục thực hiện chƣơng trình ổn định và phát triển các xã thuộc Chƣơng trình 135 và xã vùng ATK 

và vùng trung du miền núi Bắc Bộ. 

Xây dựng 5 chƣơng trình và 24 dự án tập trung các lĩnh vực đầu tƣ bảo tồn tôn tạo các khu vực có di 

tích, xây dựng các trung tâm dịch vụ du lịch và đón tiếp tại mỗi tỉnh, đầu tƣ các công trình cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phát triển tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp theo nguồn vốn ngân 

sách kết hợp với các nguồn vốn khác, (Phụ lục kèm theo). 

9. Cơ chế chính sách phát triển vùng: 

Để đảm bảo sự phát triển vùng mang tính bền vững và hiệu quả, hình thành các nhóm cơ chế chính 

sách liên quan sau: 

- Khuyến khích phát triển nông nghiệp, rừng. 
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- Khuyến khích phát triển du lịch, đặc sản địa phƣơng. 

- Khuyến khích tài chính. 

- Khuyến khích cơ chế đào tạo, hợp tác trong Vùng. 

- Khuyến khích đầu tƣ, hỗ trợ doanh nghiệp. 

10. Tổ chức thực hiện: 

- Bộ Xây dựng: Chủ trì công tác kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch; phối hợp với Ủy ban nhân dân các 

tỉnh trong Vùng định kỳ báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ việc thực hiện Quy hoạch. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phƣơng lập Điều chỉnh 

quy hoạch du lịch, quy hoạch bảo tồn phù hợp với Quy hoạch xây dựng Vùng Chiến khu cách mạng 

ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đƣợc duyệt. Phối hợp với địa phƣơng thực hiện 

công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, khai thác tốt các hoạt động du lịch trong Vùng. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khác xây dựng các chính sách 

ƣu tiên đầu tƣ cho các công trình hạ tầng kinh tế, xã hội trọng Điểm của Vùng. 

- Các Bộ, ngành khác theo các chức năng nhiệm vụ xây dựng cơ chế chính sách cho Vùng, Điều chỉnh, 

bổ sung các quy hoạch, các chiến lƣợc phát triển ngành, triển khai các dự án phù hợp với Quy hoạch 

xây dựng Vùng Chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đƣợc 

duyệt. 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Kạn: Căn cứ vào Quy hoạch xây dựng 

Vùng đƣợc duyệt, Điều chỉnh các đồ án quy hoạch liên quan thuộc trách nhiệm của từng tỉnh/thành và 

triển khai thực hiện theo các chƣơng trình dự án đề xuất với Chính phủ các chính sách ƣu tiên, hỗ trợ 

phát triển chung của Vùng trong đó tập trung vào các chính sách hỗ trợ kinh tế xã hội dân cƣ các xã 

ATK và khu vực trọng tâm của Vùng. Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phƣơng Vùng ATK trong công 

tác xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật cấp Vùng. 

Điều 2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức công bố Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng 

ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đến năm 2030; kiểm tra việc thực hiện quy 

hoạch xây dựng vùng theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh trong vùng phối hợp, rà soát Điều chỉnh hoặc triển khai lập quy hoạch xây 

dựng theo các nội dung của Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái 

Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đến năm 2030 và tổ chức thực hiện đầu tƣ, xây dựng theo quy 

hoạch đƣợc phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bộ trƣởng các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tƣ, Giao thông vận tải, Công Thƣơng, Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trƣờng, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban Dân tộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, 

Tuyên Quang, Bắc Kạn và Thủ trƣởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./ 
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 Nơi nhận: 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tƣ, 

Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài 

chính,Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông 

tin và Truyền thông, Công Thƣơng, Tài 

nguyên và Môi trƣờng, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh: Thái 

Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

TGĐCổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, 

KGVX, NC; 

- Lƣu: VT, KTN (3b). XH 

KT. THỦ TƢỚNG 

PHÓ THỦ TƢỚNG 

 
Nguyễn Xuân Phúc 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƢU TIÊN ĐẦU TƢ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) 

TT Tên chƣơng trình, dự án Địa Điểm 
Khối 

lƣợng 
Đơn vị Nguồn vốn dựkiến 

I Chƣơng trình xây dựng phát triển hệ thống thƣơng mại dịch vụ du lịch 

1 
Mỗi huyện xây dựng 1 chợ đầu mối 

trung tâm (Khoảng 2 ha/1 chợ) 

Trung tâm các 

huyện 
14 Chợ 

Ngân sách nhà nƣớc; 

Doanh nghiệp 

2 
Xây dựng Trung tâm dịch vụ du lịch 

Quán Vuông 

Xã Trung Hội - 

Thái Nguyên 
1 TTDV 

Ƣu tiên sử dụng các 

nguồn vốn ngoài 

ngân sách để phát 

triển các trung tâm 

dịch vụ. Nhà nƣớc hỗ 

trợ các chính sách ƣu 

tiên về đầu 

tƣ(thuê, đất đai...). 

3 
Xây dựng Trung tâm dịch vụ du lịch 

Phú Đình 

Xã Phú Đình - 

Thái Nguyên 
1 TTDV 

4 Xây dựng Trung tâm dịch vụ Bảo Linh 
Xã Bảo Linh - 

Thái Nguyên 
1 TTDV 

5 
Xây dựng Trung tâm dịch vụ du lịch 

Tân Trào 

Xã Tân Trào - 

Tuyên Quang 
1 TTDV 

6 
Xây dựng Trung tâm dịch vụ Trung 

Sơn 

Xã Trung Sơn - 

Tuyên Quang 
1 TTDV 

7 
Xây dựng Trung tâm dịch vụ du lịch 

Nghĩa Tá 
Bắc Kạn 1 TTDV 

II Chƣơng trình hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp trong vùng ATK 

1 
Hỗ trợ kinh phí xây dựng và phát triển 

làng nghề 

Thái Nguyên - 

Tuyên Quang và 

Bắc Kạn 

25 
Làng 

nghề 

Ngân sách nhà nƣớc 

và các doanh nghiệp 

III Chƣơng trình hỗ trợ phát triển ngành Nông - Lâm nghiệp 

2 
Dự án phát triển thí Điểm mô hình kinh 

tế trang trại 

Thái Nguyên - 

Tuyên Quang và 

Bắc Kạn 

    

Ngân sách nhà nƣớc 

và doanh nghiệp, các 

hộ dân 

2 
Dự án thí Điểm sản xuất, chế biến 

Lúa/Chè chất lƣợng cao 

Thái Nguyên - 

Tuyên Quang và 

Bắc Kạn 

    Ngân sách nhà nƣớc 

IV Chƣơng trình xây dựng các công trình hạ tầng xã hội 
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1 
Xây dựng nâng cấp 180 phòng học cấp 

IV dân dụng 

Thái Nguyên - 

Tuyên Quang và 

Bắc Kạn 

180 phòng Ngân sách nhà nƣớc 

2 
Xây dựng thêm 300 giƣờng bệnh hạng 

2 

Thái Nguyên - 

Tuyên Quang và 

Bắc Kạn 

300 giƣờng Ngân sách nhà nƣớc 

3 Cải tạo hệ thống trạm y tế cơ sở 185 xã 

Thái Nguyên - 

Tuyên Quang và 

Bắc Kạn 

185 Trạm Ngân sách nhà nƣớc 

4 

Xây dựng trung tâm chăm sóc sức 

khỏekết hợp du lịch nghỉ dƣỡng tại khu 

vực Hồ Bảo Linh (150 giƣờng) 

Bảo Linh - Định 

Hóa - Thái 

Nguyên 

1 
Điều dƣỡng + Du 

lịch 
Doanh nghiệp 

V 
Chƣơng trình phát triển các công trình Hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch và dân sinh trong vùng 

trọng tâm 

1 
Xây dựng quốc lộ 2B (đoạn 

từ Tân Trào - Chiêm Hóa) 
Tuyên Quang     

Ngân sách nhà nƣớc, 

DN 

2 

Nâng cấp ĐT254 (Bắc Kạn) 

và ĐT268 (Thái Nguyên) 

thành quốc lộ 3C 

Thái Nguyên     
Ngân sách nhà nƣớc, 

Doanh nghiệp 

3 Cải tạo, nâng cấp ĐT261 Thái Nguyên     Ngân sách nhà nƣớc 

4 Cải tạo, nâng cấp ĐT264 Thái Nguyên     Ngân sách nhà nƣớc 

5 Cải tạo, nâng cấp ĐT264B Thái Nguyên     Ngân sách nhà nƣớc 

6 

Xây dựng và cải tạo đƣờng 

giao thông vào khu di tích 

đạt cấp 5-6 miền núi 

Thái Nguyên - Tuyên Quang 

và Bắc Kạn 
    Ngân sách nhà nƣớc 

7 

Xây dựng các bến, bãi đỗ xe 

tại các khu vực cửa ngõ, 

trung tâm huyện 

Thái Nguyên - Tuyên Quang 

và Bắc Kạn 
    Doanh nghiệp 

8 

Xây dựng trạm cấp nƣớc tập 

trung cho xã Phú Đình; Điềm 

Mặc; Kim Bình; Kiên Đài; 

Tân Trào 

Định Hóa - Thái Nguyên và 

Chiên Hóa - Tuyên Quang 
05 trạm 

Ngân sách nhà nƣớc, 

ODA 
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THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 2014/QĐ-TTg Hà nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016 

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 AN TOÀN KHU (ATK) ĐỊNH HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2030 

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 186/TTr-BVHTTDL ngày 21 tháng 9 

năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc 

gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, 

với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Phạm vi, quy mô và ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch 

Phạm vi nghiên cứu, lập quy hoạch có tổng diện tích 171 ha, bao gồm toàn bộ các điểm di tích của Di 

tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, thuộc địa bàn các xã: Phú Đình, Điềm Mặc, Định Biên, 

Bảo Linh, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và một số khu vực cảnh quan, di tích 

phụ cận có liên quan, cụ thể: 

a) Tại xã Phú Đình 

- Cụm di tích trung tâm xã Phú Đình, diện tích khoảng 100 ha, bao gồm các di tích: Di tích Bác Hồ ở 

Khuôn Tát (gồm cây đa, đoạn suối Khuôn Tát, nhà sàn và hầm Bác ở đồi Nà Đình); di tích Bác ở và 

làm việc trong giai đoạn 1948 - 1954 tại đồi Tỉn Keo; thắng cảnh thác Khuôn Tát; địa điểm đồi Pụ 

Đồn, nơi Bác chủ trì lễ phong quân hàm Đại tƣớng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp vào năm 1948 và 

khu tƣởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch: Phía Đông giáp khu dân cƣ thôn Tỉn Keo; phía Tây giáp khu dân 

cƣ thôn Đèo De; phía Nam giáp đất rừng đặc dụng thôn Đèo De; phía Bắc giáp đất rừng đặc dụng thôn 

Khuôn Tát. 

- Di tích nơi ở và làm việc của Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh giai đoạn 1951 - 1953 tại đồi Nà Mòn, diện 

tích trên 34 ha, bao gồm khu vực bảo vệ di tích và khu vực dự kiến xây dựng Làng kháng chiến. 

Ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch: Phía Đông giáp khu dân cƣ thôn Đồng Hoàng; phía Tây giáp đất 

khu dân cƣ thôn Đồng Hoàng và đất rừng; phía Nam giáp quốc lộ 264 và hồ Tý; phía Bắc giáp đất 

rừng sản xuất thôn Đồng Hoàng. 

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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- Di tích địa điểm làm việc của Phó Thủ tƣớng Phạm Văn Đồng và một bộ phận cơ quan Văn phòng 

Chính phủ trong giai đoạn 1949 - 1954 tại đồi Thẩm Khen, xã Phú Đình, diện tích 2 ha. 

Ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch: Phía Đông giáp đất rừng sản xuất thôn Quan Lạng; phía Tây 

giáp đồi chè thôn Quan Lạng; phía Nam giáp đất rừng sản xuất thôn Phú Hà; phía Bắc giáp đất đồi chè 

thôn Quan Lạng. 

b) Tại xã Điềm Mặc 

- Địa điểm Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh và Văn phòng Trung ƣơng Đảng làm việc giai đoạn 1947 - 

1949 tại Phụng Hiển, diện tích 3 ha, bao gồm khu vực bảo vệ di tích và cảnh quan xung quanh. 

Ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch: Phía Đông giáp xóm Đồng Vinh 4; phía Tây và phía Nam giáp 

đất rừng đặc dụng xóm Đồng Vinh 4; phía Bắc giáp đất ở, đất trồng chè xóm Đồng Vinh 4. 

- Địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ƣơng, diện tích 2 ha. 

Ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch: Phía Đông giáp cánh đồng xóm Đồng Vinh 2 và 3; phía Tây 

giáp cánh đồng Bản Bắc 5; phía Nam giáp đƣờng giao thông xã và đồi Khau Cuộng; phía Bắc giáp 

cánh đồng Bản Bắc 5. 

- Di tích nơi ở và làm việc đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khau Tý, xóm 

Bản Quyên, diện tích 3 ha. 

Ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch: Phía Đông giáp hồ nƣớc và cánh đồng lúa xóm Bản Tiến; phía 

Tây giáp suối Khau Tý; phía Nam giáp cánh đồng lúa Thom Hà; phía Bắc giáp cánh đồng lúa xóm Nà 

Cho. 

- Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Hòa bình Việt Nam và các di tích xung quanh, 

diện tích 15 ha, gồm 07 di tích: Địa điểm thành lập hội nhà báo Việt Nam; địa điểm thành lập Ủy 

ban Hòa bình Việt Nam (Ủy ban bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt Nam); địa điểm nơi ở, làm việc của 

đồng chí Hoàng Quốc Việt ở xóm Roòng Khoa; địa điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; địa điểm Cơ 

quan Tổng bộ Việt Minh; địa điểm Nhà họp Bác Hồ ở đồi Khâu Ngoại và địa điểm Cơ quan Tiểu ban 

Nông vận Trung ƣơng và Hội Nông dân Cứu Quốc Việt Nam ở xóm Roòng Khoa. 

Ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch: Phía Đông giáp xã Đồi Đính; phía Tây giáp đồi xóm Đồng Lá; 

phía Nam giáp xóm Bản Giáo và phía Bắc giáp xóm Đồng Lá. 

c) Tại xã Định Biên 

- Địa điểm thành lập Việt Nam Giải phóng quân, diện tích 2 ha. 

Ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch: Phía Đông giáp khu dân cƣ thôn Làng Quặng A; phía Tây giáp 

khu dân cƣ thôn Làng Quặng B; phía Nam giáp cánh đồng lúa Đồng Pài; phía Bắc giáp rừng đặc dụng 

xã Định Biên. 

- Địa điểm Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên vào ngày 20 tháng 10 năm 1950, diện tích 1 ha. 

Ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch: Phía Đông giáp thôn Khau Diều; phía Tây giáp rừng đặc dụng 

và đất dân cƣ thôn Thâm Tắng; phía Nam giáp rừng đặc dụng và đất dân cƣ thôn Làng Quặng A; phía 

Bắc giáp đất trồng lúa cánh đồng Pa Kháng. 

d) Tại xã Bảo Linh 

Di tích địa điểm cơ quan Bộ Tổng tƣ lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 1949 - 1954 và di 

tích nơi ở làm việc của Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp tại thôn Bảo Biên, diện tích 3 ha. 

Ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch: Phía Đông giáp đƣờng liên xã; phía Tây giáp đất rừng sản xuất 

thôn Bảo Biên; phía Nam giáp đất dân cƣ và đất trồng lúa thôn Bảo Biên; phía Bắc giáp đất rừng sản 

xuất và đất trồng lúa thôn Bảo Biên. 

đ) Tại thị trấn Chợ Chu 
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Nhà Tù Chợ Chu, diện tích 6 ha, bao gồm di tích Nhà tù chợ Chu, cảnh quan xung quanh và đƣờng 

vào. 

Ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch: Phía Đông giáp đất dân cƣ xã Kim Phƣợng; phía Tây giáp Trung 

tâm y tế thị trấn Chợ Chu, phía Nam giáp đƣờng giao thông TL254; phía Bắc giáp suối và khu dân cƣ 

xã Kim Phƣợng. 

2. Đối tƣợng nghiên cứu, lập quy hoạch 

a) Các địa điểm thuộc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và các khu vực cảnh quan có 

liên quan, bao gồm: 

- Các di tích là nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà 

nƣớc và các cơ quan của Chính phủ, quân đội, các đoàn thể... trong thời kỳ kháng chiến chống thực 

dân Pháp 1946 - 1954; 

- Các khu vực cảnh quan thiên nhiên bao quanh các di tích và gắn liền với cuộc sống, làm việc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ và các cơ quan đoàn thể tại ATK và các công trình phát huy giá trị 

di tích. 

b) Các giá trị văn hóa phi vật thể: Lễ hội truyền thống, tín ngƣỡng, phong tục tập quán, truyền thuyết, 

dân ca... 

c) 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. 

d) Công tác quản lý, bảo tồn và đầu tƣ xây dựng tại các di tích. 

3. Mục tiêu và tính chất 

a) Mục tiêu lập quy hoạch 

- Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử ATK Định Hóa thông qua các cụm di tích, di tích hiện còn 

nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ ngƣời Việt Nam. 

- Làm cơ sở cho việc khai thác các điểm tham quan, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của 

khu vực trở thành điểm hành hƣơng về nguồn; xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử của tỉnh 

Thái Nguyên và vùng Việt Bắc. 

- Xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất cho khu vực di tích, khu dân cƣ và khu vực bảo vệ môi 

trƣờng sinh thái. Tổ chức không gian, bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn bảo 

tồn, 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 Quy hoạch đƣợc duyệt. Xây dựng quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch đƣợc duyệt, 

kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan khu vực di tích, các biện pháp quản lý và bảo vệ di tích. 

b) Tính chất của khu di tích 

- Là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. 

- Trung tâm của Chiến khu cách mạng An toàn khu (ATK) liên tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang- Bắc 

Kạn; 

- Có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng trong vùng. 

- Điểm du lịch quan trọng với sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử của tỉnh Thái Nguyên. 

4. Nhiệm vụ quy hoạch chủ yếu 

a) Khảo sát, đo vẽ và đánh giá hiện trạng; nghiên cứu tƣ liệu và hoàn thiện hồ sơ hệ thống di tích 

- Khảo sát, đo vẽ và đánh giá hiện trạng quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực 

quy hoạch, bao gồm: khảo sát vị trí, cấu trúc địa hình, khí hậu, thổ nhƣỡng; hệ thống động thực vật, 
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mối quan hệ giữa cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan nhân tạo; xác định cấu trúc quy hoạch, kiến 

trúc, cảnh quan khu vực; hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch (hạ 

tầng giao thông, nguồn nƣớc và cấp nƣớc, nƣớc thải và vệ sinh môi trƣờng, cấp điện và thông tin liên 

lạc...). 

- Hoàn thiện hồ sơ từng di tích; phân loại, đánh giá, xác định giá trị và cấp độ bảo tồn sơ bộ của các di 

tích; biên tập và tổng hợp hồ sơ di tích. 

- Đánh giá chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dân số, lao động; lƣu lƣợng khách du lịch trong khu vực quy hoạch 

giai đoạn đến năm 2016; 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 vệ và 

phát huy giá trị di tích. 

- Nghiên cứu xác định đặc trƣng và giá trị tiêu biểu của di tích, đánh giá giá trị văn hóa phi vật thể tại 

địa phƣơng (sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống, phong tục tập quán...). 

b) Dự báo phát triển và xác định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khu vực quy hoạch trong quá trìnhquản lý 

di tích, gồm: tăng trƣởng kinh tế xã hội, quá trình đô thị hóa, phát triển du lịch và các chỉ tiêu hạ tầng 

kỹ thuật. 

c) Định hƣớng quy hoạch không gian bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK 

Định Hóa gắn với phát triển du lịch 

- Đề xuất việc điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp các khu vực bảo vệ di tích. Xác định các vùng cảnh 

quan thiên nhiên cần phải bảo vệ để không ảnh hƣởng đến di tích; các khu vực cho phép xây dựng 

mới; các khu vực hạn chế, kiểm soát phát triển. 

- Định hƣớng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích: trong đó đề xuất định hƣớng chung đối với việc bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích của khu vực quy hoạch; xác định 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; định hƣớng cải tạo, xây dựng hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch tổng thể di tích; 

- Định hƣớng phát triển đô thị, dân cƣ nông thôn trong vùng di tích gắn với việc bảo tồn và phát triển 

kinh tế xã hội khác; 

- Định hƣớng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch. 

d) 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. 

đ) Đề xuất các dự án thành phần, dự án trọng điểm ƣu tiên đầu tƣ đến năm 2030 (dự án bảo tồn, tôn 

tạo và bảo vệ di tích; dự án nghiên cứu di tích và di sản văn hóa phi vật thể; dự án phát huy giá trị di 

tích gắn với phát triển du lịch; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án phát triển du lịch cộng đồng 

gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di tích) và đề xuất nguồn vốn, giải pháp huy động các nguồn lực, 

phân bổ nguồn vốn và lộ trình đầu tƣ. 

e) Đề xuất các giải pháp quản lý, cơ chế thực hiện, các chính sách ƣu tiên bảo tồn, phát huy giá trị di 

tích nhằm nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực di tích; cơ chế phối hợp liên ngành, bảo đảm 

triển khai thành công quy hoạch tổng thể. 

5. Hồ sơ sản phẩm 

Hồ sơ sản phẩm bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật di sản văn hóa; Nghị định số70/2012/NĐ-

CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt 

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
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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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. 

6. Tổ chức thực hiện 

- 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 Nguyên. 

- Cơ quan chủ đầu tƣ: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. 

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 Nguyên 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 ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch TháiNguyên đến 

năm 2030 theo quy định; bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch và các chi phí 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 Nguyên, 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 

hoạchvà 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 Nguyên; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng 

TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, V.III; 

- Lƣu: VT, KGVX (3b). 
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THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 2356/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016 

  

QUYẾT ĐỊNH 
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI VÀ PHÁT HUY GIÁ 

TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT TÂN TRÀO, TỈNH TUYÊN QUANG GẮN VỚI 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẾN NĂM 2025 

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 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật di sản Văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản Văn 

hóa; 

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 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 trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc 

gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025, với những nội dung 

chủ yếu sau đây: 

I. PHẠM VI, QUY MÔ, MỤC TIÊU QUY HOẠCH 

1. Phạm vi, quy mô và ranh giới quy hoạch: 

a) Phạm vi, quy mô quy hoạch bao gồm: 138 di tích và cụm di tích (Danh mục tại Phụ lục kèm theo) 

thuộc vùng bảo vệ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, có diện tích khoảng 3.100 ha, trên địa 

bàn 11 xã: Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên và Lƣơng Thiện (thuộc huyện SơnDƣơng), 

Kim Quan, Trung Sơn, Hùng Lợi, Trung Minh, Đạo Viện và Công Đa (thuộc huyện Yên Sơn). 

b) Ranh giới đƣợc xác định: Phía Bắc giáp huyện Chiêm Hóa; phía Đông giáp tỉnh Bắc Kạn và tỉnh 

Thái Nguyên; phía Nam giáp xã Hợp Thành, huyện Sơn Dƣơng và phía Tây giáp các xã: Tân Tiến, 

Phú Thịnh và Tiến Bộ huyện Yên Sơn. 

2. Mục tiêu Quy hoạch: 

a) Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử của các di tích hiện còn nhằm giáo dục truyền thống yêu 

nƣớc, phục vụ nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân trong vùng; góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo cho ngƣời dân vùng căn cứ cách mạng Tân Trào, 

tỉnh Tuyên Quang và vùng phụ cận. 

b) Xác định chức năng và diện tích đất sử dụng 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 trong từng giai đoạn bảo tồn và phát 

huy giá trị di tích. 

c) 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 lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. 

d) Kết nối các điểm tham quan di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để xây dựng sản phẩm 

du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái của vùng trung du và miền núi phía Bắc. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=70/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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đ) Tạo căn cứ pháp lý cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án thành phần bảo 

quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị khu di tích gắn với phát triển du lịch theo đồ án Quy hoạch 

đƣợc duyệt. 

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH CHỦ YẾU 

1. Định hƣớng quy hoạch không gian 

a) Phân vùng chức năng 

- Vùng bảo vệ di tích gốc là 156 ha, trong đó vùng bảo vệ I là 111,48 ha và vùng bảo vệ II là 44,52 ha; 

bao gồm 9 cụm di tích và 129 di tích đơn lẻ. 

- Vùng bảo vệ cảnh quan di tích, phục vụ du lịch là 2.944 ha; bao gồm: làng truyền thống Tân Lập, các 

làng bản khác, núi rừng, đồng ruộng gắn với các hoạt động cách mạng bao quanh di tích gốc; khu quản 

lý - đón tiếp, bảo tàng ATK (an toàn khu), công viên Tân Trào, công trình công cộng, nhà ở, khu lễ hội 

và khu lƣu trú - dịch vụ du lịch. 

b) Định hƣớng quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan 

- Hình thành trung tâm bố cục chính cho toàn khu di tích, có vị trí cạnh ngã ba thôn Bòng (giáp quốc 

lộ 2C và đƣờng vào cụm di tích Tân Trào), tạo không gian kết nối mạng với 9 cụm di tích và 129 di 

tích đơn lẻ. 

- Đối với không gian vùng bảo vệ di tích gốc: 

+ Định hƣớng bảo tồn nguyên trạng: Giữ nguyên bố cục không gian, kiến trúc cảnh quan đối với 4 

cụm di tích và 17 di tích (Danh mục tại Phụ lục I) còn tƣơng đối nguyên vẹn và đã đƣợc tu bổ, tôn tạo, 

phục hồi trong thời gian gần đây; bổ sung một số hạng mục trƣng bày nội thất nhƣ: hình ảnh hoạt động 

của cán bộ cách mạng và các hiện vật liên quan đến di tích phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu 

của khách du lịch. 

+ Định hƣớng phục hồi di tích đã mất (Danh mục tại Phụ lục II): Lựa chọn các di tích có giá trị lịch sử 

quan trọng, có vị trí xung quanh khu di tích Tân Trào, thuận tiện cho việc đi lại, tham quan đểphục hồi 

dựa trên các tƣ liệu lịch sử, hình ảnh và lời kể của các nhân chứng. 

Phục hồi cảnh quan, địa hình, đƣờng mòn, cây xanh, mặt nƣớc. 

Phục hồi công trình kiến trúc và nội thất: Sử dụng các vật liệu bền vững cho kết cấu kiến trúc công 

trình trên cơ sở tạo hình bề mặt giống vật liệu tự nhiên; sử dụng các loại vật liệu sẵn có của địa 

phƣơng để lợp mái, thƣng vách. Bổ sung nội thất gồm các hình ảnh hoạt động của cán bộ cách mạng, 

vật dụng và biển chỉ dẫn, chú thích các sự kiện quan trọng diễn ra tại địa điểm di tích. 

+ Định hƣớng tôn tạo không gian, kiến trúc cảnh quan di tích đã mất toàn bộ hoặc còn nhƣng không 

đƣợc lựa chọn phục hồi hay bảo tồn nguyên trạng gồm 5 cụm di tích và 108 di tích đơn lẻ (Danh mục 

tại Phụ lục III): Thực hiện việc lắp đặt bia lƣu niệm; có thể xây dựng nhà che bia với kiến trúc theo 

phong cách truyền thống miền núi; chỉnh trang sân đƣờng, cảnh quan. 

+ Trồng bổ sung những loài cây có giá trị cảnh quan nhƣ đa, đại, phách, đinh lát nhội, tre... Kết hợp 

với loài cây hiện có để tăng cƣờng không gian xanh bao che di tích. 

- Định hƣớng phát triển không gian vùng bảo vệ cảnh quan di tích, phục vụ du lịch: 

+ Khu Quản lý - đón tiếp, diện tích khoảng 15,54 ha: Có vị trí tại ngã ba thôn Bòng với các không gian 

chức năng chính nhƣ đón tiếp, giao lƣu văn hóa dân gian, dịch vụ du lịch, bãi đỗ xe, lƣu trú,tạo không 

gian cảnh quan. Vật liệu xây dựng công trình chủ yếu là tre và gỗ, hình thức kiến trúc phù hợp với 

không gian núi rừng, truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc trong khu vực. 

+ Biểu tƣợng “Cổng chào ATK” đƣợc xây dựng tại ngã ba, lối vào di tích giao với quốc lộ 2C. 

+ Bảo tàng ATK Tân Trào: Đƣợc xây dựng mới và mở rộng trên vị trí nhà Ban quản lý và khu bảo 

tàng hiện nay. Thực hiện di dời, bố trí khu làm việc cũ về ngã ba thôn Bòng và khu nhà ở của cán bộ 

Ban quản lý về khu tái định cƣ mới, cạnh quốc lộ 2C. 

Công trình nhà bảo tàng có nhiều chức năng khác nhau, nhƣ: tƣởng niệm, trƣng bày, bảo quản, dịch vụ 

văn hóa, không gian tƣởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, không gian trải nghiệm văn hóa lịch sử, 

không gian lễ hội và các công trình phụ trợ nhƣ bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, quầy dịch vụ... 
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Định hƣớng kiến trúc nhà bảo tàng: Nhà bảo tàng và các hạng mục công trình khác đƣợc xây dựng 

theo phong cách truyền thống dân tộc ít ngƣời khu vực Tân Trào trên cơ sở sử dụng vật liệu hiện đại; 

trƣng bày nội thất theo phong cách hiện đại. Sân vƣờn bố trí theo bố cục tự do, sử dụng cây có nguồn 

gốc bản địa. 

+ Khu công viên Tân Trào: Có vị trí tại phía trƣớc Bảo tàng ATK Tân Trào, gần suối Khuôn Pén, hình 

thành một khu công viên thực vật giới thiệu các loài cây đặc trƣng của núi rừng Tuyên Quang; là 

không gian đệm của khu di tích Tân Trào, có các chức năng cắm trại, giao lƣu văn hóa, tổ chức lễ 

hội... 

+ Khu du lịch sinh thái tại xã Tân Trào: Kết hợp mặt nƣớc và khung cảnh núi rừng tạo không gian sinh 

thái xanh, phục vụ tổ chức các hoạt động dã ngoại, ngoài trời nhƣ cắm trại, câu cá, leo núi... 

+ Nhà ở và các không gian công cộng trong khu vực quy hoạch: 

Cải tạo điều kiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang khu làng xóm hiện có: Tôn tạo đƣờng làng, ngõ xóm, mặt 

đƣờng không vỉa hè. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp thoát nƣớc, thông tin, internet...) ngầm; 

cột đèn đƣờng có hình thức phù hợp với không gian chung. 

Bảo tồn cấu trúc truyền thống khu làng Tân Lập của ngƣời dân tộc Tày, di tích cây đa Tân Trào, nhà 

ông Nguyễn Tiến Sự, nhà ông Hoàng Trung Dân. 

Khu vực dân cƣ mới bố trí theo quy hoạch xây dựng. Mật độ xây dựng không quá 40%. Không xây 

dựng mới các công trình có quy mô lớn, chiều cao vƣợt trên nóc đình xung quanh di tích đình Tân 

Trào. 

+ Khu vực đồi núi: Trồng xen lẫn loài cây lá rộng với cây bản địa, bổ sung cây có tán, có hoa và thích 

hợp với điều kiện thổ nhƣỡng của khu vực tạo không gian, phong cảnh đẹp của rừng thực vật. 

+ Bảo vệ nguyên trạng, nghiêm cấm các hình thức khai thác làm ảnh hƣởng tới cảnh quan thiên nhiên, 

không gian mặt nƣớc gắn liền với các địa điểm lịch sử nhƣ: Sông Phó Đáy, suối Khuôn Pén, hồ Nà 

Lừa... 

+ Khu vực đồng ruộng: Cải tạo các cánh đồng hiện có thành các điểm tham quan du lịch. 

c) Định hƣớng phát triển du lịch 

- Về cơ sở lƣu trú, cơ sở dịch vụ du lịch: Xây dựng khu lƣu trú, khu dịch vụ du lịch hai bên bờ sông 

Phó Đáy. Khuyến khích phát triển cơ sở lƣu trú và dịch vụ lƣu trú tại nhà dân (homestay). 

- Về sản phẩm du lịch: 

+ Du lịch văn hóa - lịch sử (du lịch về nguồn, du lịch hoài niệm): Trải nghiệm các hoạt động cách 

mạng, tham gia các lễ hội, các hoạt động văn hóa, trò chơi dân tộc, tìm hiểu phong tục tập quán, đời 

sống sinh hoạt, văn nghệ, ẩm thực, nghề truyền thống... của ngƣời dân tộc; 

+ Du lịch sinh thái: các hoạt động ngoài trời, thể thao leo núi, câu cá, tham quan các làng truyền 

thống... Tăng cƣờng kết nối với các điểm tiềm năng du lịch sinh thái của Tuyên Quang; 

+ Du lịch nghỉ dƣỡng: Kết hợp khai thác tiềm năng du lịch nghỉ dƣỡng của Tuyên Quang; trong đó tập 

trung khai thác tiềm năng du lịch khu suối khoáng Mỹ Lâm. 

- Các tuyến du lịch: 

+ Các tuyến quốc tế: Kết nối khu di tích Tân Trào và các điểm di tích trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

tới thủ đô Hà Nội và đi quốc tế (qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài); kết nối với tỉnh Hà Giang đi 

Châu Vân Sơn (Trung Quốc); kết nối với tỉnh Lào Cai đi thành phố Côn Minh (Trung Quốc); kết nối 

với tỉnh Lạng Sơn đi thành phố Bằng Tƣờng (Trung Quốc); kết nối với thành phố Hải Phòng và tỉnh 

Quảng Ninh đi thành phố Nam Ninh (Trung Quốc). 

+ Các tuyến liên tỉnh: kết nối khu di tích Tân Trào với các cụm di tích, điểm di tích trong vùng di tích 

chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Tuyên Quang - Thái Nguyên - Bắc Kạn và với các tỉnh khác trong 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc; với thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng 

và duyên hải Đông Bắc. 

+ Các tuyến liên huyện và nội tỉnh: Tân Trào - đền Hạ - đền Thƣợng - đền Ỷ Lan và đền thờ Bác Hồ 

(thành phố Tuyên Quang); Tân Trào - khu di tích Kim Bình - đền Bách Thần - đền Đầm Hồng - thác 
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Bản Ba - chùa Bảo Ninh Sùng Phúc (huyện Chiêm Hóa); Tân Trào - Thủy điện Tuyên Quang - đền 

Pác Tạ - thác Mơ (huyện Na Hang); Tân Trào - danh thắng Thƣợng Lâm - động Song Long - thác 

Nặm Me (huyện Lâm Bình); Tuyến Tân Trào - đền Bắc Mục - đền Thác Cái - động Tiên. 

+ Các tuyến nội vùng: Thôn Bòng - Lập Binh - Tân Trào - Minh Thanh - Trung Yên - Kim Quan - Nà 

Ho; Thôn Bòng - Trung Sơn - Kim Quan - Trung Yên - Minh Thanh - Tân Trào. Tân Trào - Khu nghỉ 

dƣỡng Suối khoáng Mỹ Lâm (xã Phú Lâm) - Chùa Phật Lâm (xã Nhữ Hán) - Di tích lịch sử cách mạng 

Lào (xã Mỹ Bằng); Tân Trào - Đền Thƣợng (thị trấn Sơn Dƣơng) - Đền Ba Khuôn (xã Vĩnh Lợi) - Bia 

Chiến thắng Bình Ca - Tân Trào - Kim Bình (Chiêm Hóa) - Na Hang. 

2. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

a) Giao thông 

- Giao thông đối ngoại: Nâng cấp quốc lộ 2C thành tuyến giao thông quan trọng và thuận lợi để thu 

hút khách du lịch đến với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào; điều chuyển đoạn quốc lộ 2C 

tiếp cận với di tích ra ngoài vùng ảnh hƣởng di tích. Cải tạo, nâng cấp tuyến đƣờng nối khu di tích 

ATK Tân Trào với khu di tích ATK Định Hóa (Thái Nguyên) thành tuyến giao thông quan trọng và 

thuận lợi để thu hút khách du lịch. 

- Giao thông đối nội: Đầu tƣ cải tạo, nâng cấp đƣờng nội bộ trong khu vực di tích và đƣờng kết nối tới 

các điểm di tích phù hợp với cảnh quan, môi trƣờng. 

- Giao thông tĩnh: Bố trí bãi đỗ xe vận chuyển khách du lịch tại phân khu phát huy giá trị di tích; sử 

dụng các phƣơng tiện vận chuyển thân thiện môi trƣờng trong nội bộ khu di tích. 

b) Chuẩn bị kỹ thuật san nền 

Hạn chế việc san lấp nhằm giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và độ ổn định của nền đất, bảo đảm không 

ảnh hƣởng đến khu vực di tích. Hạn chế tối đa việc thay đổi địa hình. Cao độ thiết kế bảo đảm cho 

việc thoát nƣớc nhanh, không gây ngập úng cục bộ, xói lở, hài hòa với kiến trúc cảnh quan khu vực. 

Độ dốc nền thuận tiện cho giao thông trong khu du lịch, phù hợp với địa hình tự nhiên. 

c) Về cấp nƣớc, thoát nƣớc và vệ sinh môi trƣờng 

- Cấp nƣớc: Bảo đảm cung cấp đủ nƣớc cho toàn bộ khu dân cƣ của khu quy hoạch; sử dụng hệ thống 

cấp nƣớc tập trung từ trạm cấp nƣớc địa phƣơng và sử dụng nguồn nƣớc tại chỗ. 

- Thoát nƣớc: Bảo đảm đầy đủ, đồng bộ hệ thống thoát nƣớc. Thiết kế riêng hệ thống thoát nƣớc thải, 

nƣớc mƣa. Nƣớc thải đƣợc xử lý trƣớc khi đổ ra môi trƣờng. 

- Vệ sinh môi trƣờng: Phân loại chất thải rắn tại nguồn. Bố trí hệ thống thu gom chất thải rắn trong 

khu vực di tích, khu vực công trình dịch vụ công cộng và trên các trục đƣờng... phù hợp với cảnh quan 

khu di tích. 

d) Cấp điện và thông tin liên lạc: 

- Xây dựng, cải tạo ngầm hóa hệ thống điện (lƣới điện trung áp và hạ áp). Trạm biến áp (xây hoặctreo) 

bảo đảm an toàn, mỹ quan môi trƣờng di tích. 

- Lƣới điện chiếu sáng: Bảo đảm tất cả các tuyến đƣờng trong khu di tích đều đƣợc chiếu sáng phù 

hợp với cảnh quan. 

- Thông tin liên lạc: Bảo đảm đấu nối đồng bộ hệ thống cáp thông tin liên lạc khu vực Tân Trào và 

vùng phụ cận với tuyến cáp quốc gia hiện có. 

3. Các nhóm dự án thành phần và phân kỳ đầu tƣ 

a) Các nhóm dự án thành phần: 

- Nhóm dự án số 1: Đền bù, giải phóng mặt bằng và cắm mốc giới khoanh vùng bảo vệ di tích; lắp đặt 

biển, bảng chỉ dẫn di tích; rà phá bom mìn. 

- Nhóm dự án số 2: Cải tạo, tu bổ, phục hồi di tích Đình Tân Trào, cụm di tích Lán Nà Nƣa và cụm di 

tích ATK - Kim Quan; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất nhà trƣng bày Bảo tàng Tân Trào, quảng 

trƣờng Tân Trào; xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích; cải tạo đƣờng nội bộ và đƣờng nối 

xuống suối Khuôn Pén. 

- Nhóm dự án số 3: Tôn tạo các cụm di tích và di tích còn lại. 
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- Nhóm dự án số 4: Cải tạo, chỉnh trang làng Tân Lập, các khu cƣ trú truyền thống và cảnh quan khu 

vực bảo vệ di tích. 

- Nhóm dự án số 5: Xây dựng khu lƣu trú và dịch vụ du lịch, hỗ trợ phát huy giá trị di tích. 

- Nhóm dự án số 6: Cải tạo quốc lộ 2C, đƣờng nối các khu di tích. 

- Nhóm dự án số 7: Nâng cao năng lực quản lý di tích gắn với phát triển du lịch. 

Kinh phí thực hiện dự án đƣợc xác định cụ thể theo tổng mức đầu tƣ của từng nhóm dự án. 

b) Phân kỳ đầu tƣ: 

- Giai đoạn 2016 - 2020: Triển khai thực hiện nhóm dự án số 1, 2 và 3. 

- Giai đoạn 2021 - 2025: Tiếp tục thực hiện các nhóm dự án trên và triển khai thực hiện các nhóm dự 

án còn lại. 

Thứ tự, mức độ ƣu tiên đầu tƣ hằng năm có thể đƣợc điều chỉnh, bổ sung căn cứ yêu cầu thực tế về 

bảo tồn, phát triển, khả năng huy động vốn và nguồn vốn cấp theo kế hoạch của trung ƣơng, địa 

phƣơng. 

c) Vốn đầu tƣ thực hiện quy hoạch: Vốn ngân sách nhà nƣớc và các nguồn khác theo quy định, trong 

đó: 

- Vốn ngân sách Trung ƣơng, chƣơng trình mục tiêu phát triển văn hóa bố trí trực tiếp để hỗ trợ thực 

hiện Nhóm dự án số 2 (theo Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Thủ tƣớng 

Chính phủ); 

- Vốn hỗ trợ từ Chƣơng trình nông thôn mới và các nguồn hợp pháp khác (Nhóm dự án số 6); 

- Vốn ngân sách địa phƣơng (Nhóm dự án số 1, số 4, số 7 và phần còn lại của Nhóm dự án số 2 và số 

3); 

- Vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác (Nhóm dự án số 3 và số 5): 

+ Vốn huy động từ sự đóng góp của tổ chức, cá nhân ở các cơ quan có di tích liên quan; vốn 

doanh nghiệp và các thành phần kinh tế trong nƣớc và nƣớc ngoài; nguồn vốn đóng góp của nhân dân; 

+ Vốn thu từ hoạt động khai thác du lịch; 

+ Các nguồn huy động hợp pháp khác. 

4. Giải pháp thực hiện quy hoạch 

a) Giải pháp về quản lý 

- Quản lý theo Quy hoạch tổng thể, phân vùng quy hoạch (chi tiết trong Hồ sơ quy hoạch tổng thể 

đƣợc duyệt); các quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành khác có liên quan trong phạm vi quy hoạch 

này cần thực hiện theo Quy hoạch này. 

- Hoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực của Ban quản lý Khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái 

Tân Trào. 

- Phối hợp với chính quyền và các tổ chức xã hội tại địa phƣơng làm tốt công tác an ninh trật tự, vệ 

sinh, môi trƣờng, xây dựng cảnh quan khu di tích xanh, sạch, đẹp. 

b) Giải pháp về liên kết và đầu tƣ 

- Khuyến khích các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc đầu tƣ phát triển du lịch tại khu di tích; lựa chọn, 

ƣu tiên đầu tƣ bảo tồn và phục hồi các di tích quan trọng tại trung tâm khu di tích Tân Trào, hình thành 

sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn du khách. 

- Căn cứ từng dự án thành phần cụ thể liên quan đến khai thác dịch vụ du lịch tại khu di tích để có thể 

giao cho doanh nghiệp hợp tác đầu tƣ khai thác (hình thức hợp tác công - tƣ). 

- Kết hợp triển khai với các chƣơng trình dự án có liên quan và phù hợp trên địa bàn nhƣ: Các chƣơng 

trình, dự án về phát triển du lịch trong Vùng trung du và miền núi phía Bắc, Chƣơng trình nông thôn 

mới, Chƣơng trình hỗ trợ đầu tƣ hạ tầng du lịch... 

- Phát huy mối liên kết giữa ngƣời dân, chính quyền địa phƣơng và các cơ quan quản lý có liên quan 

tạo sự thống nhất trong việc tổ chức triển khai các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích 

gắn với phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch của địa phƣơng. 

c) Giải pháp huy động nguồn lực bảo vệ và quản lý di tích 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2113/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Hợp tác với cơ quan giáo dục về bảo tồn di tích; hƣớng dẫn doanh nghiệp, cộng đồng tham gia bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ di tích. 

- Khuyến khích phát triển các nghề truyền thống; bảo tồn và phát huy các di sản - văn hóa phi vật thể 

của địa phƣơng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: 

a) Tổ chức công bố Quy hoạch, xác định mốc giới các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, lắp đặt 

biển chỉ dẫn, di dời các hộ dân trong khu vực di tích; bàn giao đất để triển khai dự án đầu tƣ. 

b) Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, sƣu tầm tài liệu để hoàn thiện hồ sơ 

khoa học, phục vụ việc lập các nhóm dự án thành phần theo các giai đoạn, phù hợp với nguồn kinh phí 

đầu tƣ, trên cơ sở đồ án quy hoạch đã đƣợc phê duyệt. 

c) Phê duyệt các nhóm dự án thành phần và quản lý hoạt động bảo tồn và xây dựng theo Điều lệ quản 

lý quy hoạch đƣợc duyệt. 

d) Cân đối nguồn vốn ngân sách địa phƣơng; tổ chức huy động nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nƣớc thực hiện Quy hoạch. 

2. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Thẩm định nội dung chuyên môn các nhóm dự án thành phần thuộc nội dung Quy hoạch tổng thể đã 

đƣợc phê duyệt. 

b) Giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện Quy hoạch; phối hợp với các địa phƣơng kết nối các tuyến du 

lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, vùng trung du và miền núi phía Bắc và cả nƣớc nhằm góp phần 

phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch một cách hiệu quả 

nhất. 

3. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, xem xét cân 

đối nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc để thực hiện các nhóm dự án thành phần liên quan đến di tích quốc 

gia đặc biệt, di tích quốc gia thuộc nội dung Quy hoạch đã đƣợc phê duyệt; bảo đảm tiến độ cấp vốn 

phù hợp với kế hoạch thực hiện đƣợc duyệt, quy định của Luật ngân sách nhà nƣớc. 

4. Các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm phối hợp, theo 

dõi, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, 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 Chính phủ; 

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế 

hoạch và Đầu tƣ; Tài chính; Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trƣờng, Giao thông vận tải, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang; 

- Cục DSVH, Tổng cục Du lịch (Bộ 

VHTTDL); 

- Hội đồng DSVH quốc gia; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 

Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN, 

KTTH, V.III; 

- Lƣu: Văn thƣ, KGVX (3b). 
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PHỤ LỤC I 
DANH MỤC CÁC DI TÍCH BẢO TỒN NGUYÊN TRẠNG 

(Kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) 

TT Tên di tích 

Diện tích bảo vệ (m
2
) 

Khu vực 

bảo vệ I 

Khu vực 

bảo vệ II 
Tổng 

1 

Cụm di tích Nà Lừa, bao gồm các di tích: Lán Nà Nƣa, 

lán cảnh vệ, lán điện đài, lán đồng minh và Lán họp 

Hội nghị toàn quốc của Đảng 

19.120 0 19.120 

2 Cây đa Tân Trào 4.726 0 4.726 

3 Đình Tân Trào 5.335 0 5.335 

4 Ban Nông vận Trung ƣơng 575 1365 1.940 

5 Ban Tổ chức Trung ƣơng 900 5780 6.680 

6 Làng Tân Lập 283.778 0 283.778 

7 Nhà ông Nguyễn Tiến Sự 980 0 980 

8 Nhà ông Hoàng Trung Dân 1.080 0 1.080 

9 Trƣờng Quân chính kháng Nhật - Khuổi Kịch 7.205 9220 16.425 

10 Lán Hang Bòng 5.903 3447 9.350 

11 Lán hang Thia 60.112 0 60.112 

12 Đình Hồng Thái 3.204 7893 11.097 

13 

Cụm di tích Trung Yên, bao gồm: di tích hầm và lán an 

toàn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, di tích Ban Thƣờng 

trực Quốc hội và di tích Mặt trận Liên Việt 

18.646 0 18.646 

14 

Cụm di tích Chủ tịch phủ - Thủ tƣớng phủ, bao gồm 

các di tích: Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tƣớng phủ; 

Hội trƣờng Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tƣớng phủ; 

Nhà ở và làm việc của đồng chí Phạm Văn Đồng và 

Phòng 7; Phòng Bí thƣ Chủ Tịch phủ; Nhà khách Văn 

phòng Chủ tịch phủ - Thủ tƣớng phủ; Phòng Hành 

chính Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tƣớng phủ; Phòng 

Nghiên cứu Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tƣớng phủ 

và Ban Thanh tra Chính phủ 

74.224 0 74.224 

15 Nha Công an Trung ƣơng 114.783,3 194.014,4 308.797,7 

16 Sân bay Lũng Cò 3.340 3.580 6.920 

17 Nha Thông tin 1.358 0 1.358 

18 Bộ Tƣ pháp 805 1.849 2.654 

19 Đình Thanh La 2.451 5.494 7.945 

20 

Cụm di tích ATK Kim Quan, bao gồm các di tích: Hầm 

an toàn và Lán ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

Hầm an toàn của Trung ƣơng Đảng; Hầm an toàn của 

330.827 0 330.827 
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Chính phủ; Nha làm việc của Tổng Bí thƣ Trƣờng 

Chinh; Văn phòng Trung ƣơng Đảng; Ban Tổ chức 

Trung ƣơng và di tích Vực Nhù 

21 Khấu Lấu - Vực Hồ 4.042 3.371 7.413 

  Tổng 943.394,3 236.013 1.179.408 
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PHỤ LỤC II 
DANH MỤC CÁC DI TÍCH PHỤC HỒI 

(Kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) 

TT Tên di tích 

Diện tích bảo vệ (m
2
) 

Khu vực bảo 

vệ I 

Khu vực bảo 

vệ II 
Tổng 

1 Lán đồng chí Tôn Đức Thắng-Đồng Man 100 300 400 

2 Văn phòng Trung ƣơng Đảng 800 450 1.250 

3 Văn phòng Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh 1.600 0 1.600 

4 Lán ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1.980 2.755 4.735 

  Tổng 4.480 3.505 7.985 

  

28 Ban Thanh tra Lao động - Bộ Lao động 133,5 160,5 294 Nhà bia 

29 Địa điểm tổ chức lễ ăn thề 75 1442 1517 Bia lƣu niệm 

30 Bản Ngòi Nho 1865 967 2832 Bia lƣu niệm 

31 Việt Nam Thông tấn xã 229 0 229 Nhà bia 

32 Bộ Nội vụ 2488 4980 7468 Nhà bia 

33 Nhà ông Triệu Văn Hiến 2500 7500 10000 Bia lƣu niệm 

34 Nơi ở, làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng 1525 1055 2580 Bia lƣu niệm 

35 Cơ quan chuyên gia Trung Quốc 240 671 911 Nhà bia 

36 Ban Thƣờng trực Quốc hội 900 1460 2360 Nhà bia 

37 Cơ quan An toàn khu 1770 1712 3482 Bia lƣu niệm 

38 Đồng Đình - Vực Do 1675 1094 2769 Bia lƣu niệm 

39 Bệnh xá 303 225 400 625 Bia lƣu niệm 

40 Cửa hàng Mậu dịch Trung ƣơng 800 0 800 Bia lƣu niệm 

41 Trạm Thông tin Vô tuyến 100 700 800 Bia lƣu niệm 

42 Nhà ở của gia đình đồng chí Phạm Văn Đồng 96 0 96 Bia lƣu niệm 

43 Lán của đồng chí Lê Dục Tôn 449 825 1274 Bia lƣu niệm 

44 Bến Gành 1125 1653 2778 Bia lƣu niệm 

45 Trạm Thông tin Vô tuyến 25 75 100 Bia lƣu niệm 

46 Ngoại Thƣơng cục 767 716 1483 Bia lƣu niệm 

47 Sở Mậu dịch Trung ƣơng 270 430 700 Bia lƣu niệm 

48 Bộ Công thƣơng 1050 750 1800 Nhà bia 

49 
Nhà ở và làm việc của đồng chí Trần Đại 

Nghĩa 
1200 800 2000 Bia lƣu niệm 
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50 Bộ Tƣ pháp 450 434 884 Nhà bia 

51 Bộ Công an 800 632 1432 Nhà bia 

52 Rộc Hán - Ao Gà 1225 1275 2500 Bia lƣu niệm 

53 Lán Vực Đảo 460 1155 1615 Bia lƣu niệm 

54 Cầu treo Lê Dung 705 1155 1860 Bia lƣu niệm 

55 Bộ Lao động 736 1604 2340 Nhà bia 

56 Đèo Chắn 7180 2390 9570 Bia lƣu niệm 

57 Ban Giao thông hỏa tốc 695 773 1468 Bia lƣu niệm 

58 Trạm Thông tin Vô tuyến 400 250 650 Bia lƣu niệm 

59 Nhà ông Nguyễn Văn Cừ 25 75 100 Bia lƣu niệm 

60 Bộ Giao thông Công chính 300 420 720 Nhà bia 

61 Cơ quan Chuyên gia Trung Quốc 500 500 1000 Bia lƣu niệm 

62 Bộ Công thƣơng 3038 0 3038 Nhà bia 

63 Trụ sở Ban châu Tự Do 1225 1275 2500 Bia lƣu niệm 

64 Nhà ông Nguyễn Văn Cờ 100 300 400 Bia lƣu niệm 

65 Bộ Lao động 400 1200 1600 Bia lƣu niệm 

66 
Trụ sở Trung ƣơng Đoàn và Báo Tiền phong 

- Thiếu niên 
218 403 621 Nhà bia 

67 Nhà ông Ma Văn Kiệm 1600 900 2500 Bia lƣu niệm 

68 Nhà ông Ma Văn Đạo 400 1200 1600 Bia lƣu niệm 

69 Nhà ông Nguyễn Đức Đại 400 500 900 Bia lƣu niệm 

70 Nhà ông Nguyễn Minh Châu 610 813 1423 Bia lƣu niệm 

71 Bộ Canh nông 625 947 1572 Nhà bia 

72 Bộ Ngoại giao 4293 0 4293 Nhà bia 

73 Lán Thâm Thi 1200 1800 3000 Bia lƣu niệm 

74 Viện Vi trùng học Trung ƣơng Việt Bắc 625 1124 1749 Nhà bia 

75 Tổng Liên đoàn Lao động 121 225 346 Nhà bia 

76 Bộ Nội vụ 239 377 616 Bia lƣu niệm 

77 Ban Thƣờng trực Quốc hội 784 1425 2209 Bia lƣu niệm 

78 Nhà ông Ma Văn Yến 400 1392 1792 Bia lƣu niệm 

79 Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 3407 916 4323 Nhà bia 

80 Trƣờng Trung cấp CA 463 0 463 Bia lƣu niệm 

81 Bộ Tài chính 900 700 1600 Nhà bia 

82 Cụm di tích thôn Khuôn Trạn, bao gồm các di 3.750 8.250 12.000 Nhà bia 



 

 

243 

tích: thôn Khuôn Trạn, lán Gốc Máng, lán Ba 

Hòn, nhà ông Lý Khuân, nhà ông Triệu Siều 

Hƣơng, lán họp Hội nghị ba xã Tân Trào, 

Lƣơng Thiện, Kháng Nhật và trạm gác Mùng 

Mìn 

83 Ban Biên tập báo Nhân dân 297 285 582 Nhà bia 

84 
Cơ quan đại diện Chính phủ Lào và 

Campuchia 
291 468 759 Nhà bia 

85 Văn phòng Chủ tịch Phủ - Thủ tƣớng Phủ 766 1329 2095 Nhà bia 

86 Nhà xuất bản Sự Thật 2467 1597 4064 Nhà bia 

87 Nhà ở gia đình đồng chí Phạm Văn Đồng 460 476 936 Bia lƣu niệm 

88 Nhà ông Nguyễn Đình Đa 218 1235 1453 Bia lƣu niệm 

89 Bộ Kinh tế 423 253 676 Nhà bia 

90 Cụm di tích Ban châu Hồng Thái (I và II) 3.225 7.400 10.625 Nhà bia 

91 Nhà ông Sầm Văn Nhì 225 400 625 Bia lƣu niệm 

92 Nhà ông Hoàng Văn Ngọc 225 400 625 Bia lƣu niệm 

93 Lán Đồng Mèo 6370 3629 9999 Bia lƣu niệm 

94 Tiểu đoàn 600 2176 2262 4438 Bia lƣu niệm 

95 Đài Tiếng nói Việt Nam 1600 2000 3600 Bia lƣu niệm 

96 Cơ quan Chuyên gia Trung Quốc 625 1400 2025 Bia lƣu niệm 

97 

Cụm di tích Bản Pài, bao gồm các di tích: 

Bản Pài; Hang cất dấu vũ khí; Nhà ông Triệu 

Kim Thắng và Nhà ông Đặng Tà Sênh 

29010 12718 41728 Nhà bia 

98 Bản Pình 6.907 2.499 9.406 Nhà bia 

99 

Cụm di tích Bản Chƣơng, bao gồm các di 

tích: Bản Chƣơng; Nhà ông Lƣơng Văn Yến; 

Nhà ông Hà Văn Tung; Nhà ông Hà Văn Lai 

và Nhà ông Ma Văn Khoa 

13.633 3.954 17.587 Nhà bia 

100 Lán Chủ tịch Hồ Chí Minh 2.500 10.617 13.117 Bia lƣu niệm 

101 Ủy ban hành chính kháng chiến Bắc Bộ 225 400 625 Bia lƣu niệm 

102 Nha Thông tin 225 400 625 Nhà bia 

103 Nhà ông Nông Văn Phƣơng 400 500 900 Bia lƣu niệm 

104 Làng Bum 900 1.600 2.500 Nhà bia 

105 Trạm liên lạc làng Oăng 3.214 26.789 30.003 Bia lƣu niệm 

106 Trạm Liên lạc Khuôn Uông 3.214 26.789 30.003 Bia lƣu niệm 

107 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I 5.104 2.595 7.699 Bia lƣu niệm 

108 Đài Tiếng nói Việt Nam 1.225 1.275 2.500 Bia lƣu niệm 

109 Nha Lâm chính 100 213 313 Bia lƣu niệm 
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110 Một bộ phận nhà in Tô Hiệu 152 161 313 Bia lƣu niệm 

111 Bộ Tƣ pháp 114 237 351 Nhà bia 

112 Hang đá Yên Thƣợng 2.500 7.500 10.000 Bia lƣu niệm 

113 Đình Yên Thƣợng 316,2 430,8 747 Bia lƣu niệm 

  Tổng 166.912 205.690 372.602   
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TỈNH BẮC KẠN 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 2100/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 21 tháng 12 năm 2016 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BẮC 

KẠN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số: 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số: 04/2008/NĐ-

CPngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số:92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Thông tư số: 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; 

Căn cứ Nghị quyết số: 48/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 187/TTr-SKH&ĐT ngày 13 tháng 12 

năm 2016. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 với những nội dung chính nhƣ sau: 

1. Quan điểm phát triển 

Phát triển du lịch Bắc Kạn phù hợp với định hƣớng, chiến lƣợc phát triển du lịch của cả nƣớc 

và khu vực; phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các ngành kinh tế 

khác. Phát triển du lịch Bắc Kạn bảo đảm với tốc độ nhanh, hiệu quả, bền vững, từng bƣớc 

nâng cao đời sống kinh tế - xã hội, chủ động hội nhập toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, 

xã hội, môi trƣờng, an ninh quốc phòng gắn với việc bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ và phát huy 

các giá trị văn hóa lịch sử; đồng thời gắn với lợi ích cộng đồng kinh tế quốc tế và khu vực; mở 

rộng hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nƣớc. 

2. Mục tiêu Quy hoạch 

a) Mục tiêu chung 

Đƣa du lịch Bắc Kạn giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 trở thành ngành kinh tế quan trọng 

trong cơ cấu kinh tế của tỉnh với những bƣớc phát triển bền vững, làm động lực thúc đẩy phát 

triển các ngành khác cũng nhƣ kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo tiền đề đến năm 2030 du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2006-nd-cp-lap-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-13988.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-04-2008-nd-cp-lap-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-sua-doi-nghi-dinh-92-2006-nd-cp-61602.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-04-2008-nd-cp-lap-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-sua-doi-nghi-dinh-92-2006-nd-cp-61602.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-92-2006-nd-cp-lap-phe-duyet-quan-ly-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-13988.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-05-2013-tt-bkhdt-to-chuc-lap-cong-bo-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-212097.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-quyet-48-2016-nq-hdnd-quy-hoach-tong-the-phat-trien-du-lich-2025-2030-bac-kan-334602.aspx
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chất lƣợng, đa dạng, có thƣơng hiệu, có sức cạnh tranh, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị 

lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao dân trí và đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, 

giữ gìn, phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Phấn đấu đến năm 2020: Thu hút 17.000 lƣợt khách quốc tế và 600.000 lƣợt khách nội 

địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 725 tỷ đồng ; có 2.100 buồng lƣu trú du lịch ; nhu cầu lao 

động trong du lịch 6.300 lao đôṇg (trong đó có 2.100 lao đôṇg trƣc̣ tiếp). 

- Đến năm 2025: Thu hút đƣợc 32.000 lƣợt khách quốc tế và 1.000.000 lƣợt khách nội địa ; 

tổng thu từ khách du lịch đạt 1.960 tỷ đồng; có 3.800 buồng lƣu trú du lịch ; nhu cầu lao động 

trong du lịch 13.800 lao động (trong đó có 4.600 lao động trực tiếp). 

- Đến năm 2030: Thu hút 50.000 lƣợt khách quốc tế và 1.500.000 lƣợt khách nội địa; tổng thu 

từ khách du lịch đạt 4.200 tỷ đồng; có 6.000 buồng lƣu trú du lịch ; nhu cầu lao động trong du 

lịch 27.000 lao động (trong đó có 9.000 lao động trực tiếp). 

3. Nội dung Quy hoạch 

a) Định hƣớng phát triển thị trƣờng khách du lịch quốc tế 

- Các thị trƣờng khách (thị trƣờng mục tiêu) trọng điểm cần ƣu tiên đầu tƣ gồm có Nhật, Hàn 

Quốc, Pháp và Mỹ; 

- Các thị trƣờng quan trọng (hạng hai) gồm các nƣớc Singapore, Thái Lan, Trung Quốc; 

- Các thị trƣờng tiềm năng (hạng ba) có thể mở rộng khai thác là Malaysia, Philippin và các 

nƣớc khác. 

b) Định hƣớng phát triển thị trƣờng khách du lịch nội địa 

- Các thị trƣờng khách nội vùng trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng Sông Hồng và duyên 

hải Đông Bắc, các tỉnh phía Nam (theo tuyến du lịch xuyên Việt từ phía Nam); 

- Các phân khúc thị trƣờng nhƣ sau: Du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dƣỡng, thƣơng mại; du lịch 

hội nghị, hội thảo, nghiên cứu văn hóa - lễ hội - tín ngƣỡng, về nguồn; du lịch cuối tuần kết 

hợp vui chơi giải trí, mạo hiểm... 

c) Định hƣớng phát triển sản phẩm du lịch 

- Xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng, vui chơi giải trí chất lƣợng 

cao, du lịch mạo hiểm tại khu vực Ba Bể; 

- Xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch lịch sử, văn hóa tại khu vực An toàn khu Chợ 

Đồn; 

- Xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa, nhƣ: Tìm hiểu đời sống sinh 

hoạt, lao động của đồng bào; các nghề truyền thống nhƣ đan lát, mộc, dệt thổ cẩm, may thêu 

trang phục dân tộc, làm các nhạc cụ; các làn điệu dân ca, dân vũ nhƣ hát then - đàn tính, hát 

sli, lƣợn, múa khèn…; 

- Xây dựng, các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm nông nghiệp vùng cao; 

- Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch tâm linh. 

d) Định hƣớng phát triển không gian du lịch 

- Hƣớng Nam - Bắc dọc theo Quốc lộ 3 (Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng) và các 

trục Quốc lộ 3C (Thái Nguyên - Định Hóa - Chợ Đồn - Ba Bể - Pác Nặm); Đƣờng Hồ Chí 
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Minh (Cao Bằng tới Mũi Cà Mau) và đƣờng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới - Bắc 

Kạn. Theo hƣớng này có thể khai thác hầu hết các tiềm năng du lịch của các huyện Chợ Đồn, 

Ba Bể, Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn và thành phố Bắc Kạn; 

- Hƣớng Đông - Tây dọc theo Quốc lộ 279 (Quảng Ninh - Lạng Sơn - Bắc Kạn - Tuyên 

Quang - Hà Giang - Điện Biên) và trục Quốc lộ 3B nhằm khai thác tiềm năng du lịch của các 

huyện Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể và xa hơn là các huyện Chợ Đồn, Pác Nặm. 

e) Định hƣớng phát triển cụm du lịch 

- Định hƣớng phát triển cụm du lịch Ba Bể và phụ cận: 

+ Đây là cụm trọng tâm cần ƣu tiên đầu tƣ phát triển, bao gồm huyện Ba Bể, huyện Pác Nặm 

và một số xã của huyện Chợ Đồn. Tài nguyên du lịch chủ yếu của cụm là: Vƣờn Quốc gia Ba 

Bể, trọng tâm là Hồ Ba Bể với những cảnh quan hấp dẫn nhƣ hang, động, thác nƣớc, đảo…; 

các bản nhà sàn ven hồ gắn với nghệ thuật dân gian đặc sắc hát then, đàn tính, múa khèn, 

nghề thủ công… và các lễ hội truyền thống. 

+ Định hƣớng phát triển chính của cụm là du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng, tham quan thắng 

cảnh, nghiên cứu khoa học, du lịch cộng đồng, du lịch tìm hiểu văn hóa bản sắc, du lịch mạo 

hiểm, du lịch mua sắm…. 

- Định hƣớng phát triển cụm du lịch thành phố Bắc Kạn và phụ cận: 

+ Bao gồm thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Mới và huyện Bạch Thông, tài nguyên du lịch chủ 

yếu là: Hồ sinh thái Nặm Cắt, Đền Mẫu, Đền Cô, Thác Bạc, động Áng Toòng (thành phố Bắc 

Kạn); Đền Thắm, chùa Thạch Long, đền Thác Giềng (huyện Chợ Mới); di tích Nà Tu, di tích 

lịch sử Đồn Phủ Thông, Thác Roọm (huyện Bạch Thông); di tích lịch sử Chiến thắng Đèo 

Giàng.… 

+ Đây là cụm du lịch nằm ở trung tâm, tiếp nhận và phân phối khách đi các cụm, khu điểm du 

lịch khác, định hƣớng phát triển chính của cụm là các dịch vụ lƣu trú, du lịch thƣơng mại, vui 

chơi giải trí, tham quan, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, về nguồn, du lịch tâm linh… 

- Định hƣớng phát triển cụm du lịch An toàn khu Chợ Đồn và phụ cận: 

+ Bao gồm huyện Chợ Đồn, tài nguyên du lịch chủ yếu là: Các di tích lịch sử thuộc An toàn 

khu; Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc; di tích Tời quặng núi Phja Khao; đền 

Tiên Sơn... 

+ Định hƣớng phát triển chính của cụm là du lịch lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống, về 

nguồn… 

- Định hƣớng phát triển cụm du lịch Na Rì và phụ cận 

+ Bao gồm huyện Na Rì và huyện Ngân Sơn. Tài nguyên du lịch chủ yếu là: Khu Bảo tồn 

thiên nhiên Kim Hỷ, động Nàng Tiên (huyện Na Rì); thác Nà Khoang, hồ Bản Chang (huyện 

Ngân Sơn); các tài nguyên du lịch nhân văn khác nhƣ: Hội chợ Văn hóa truyền thống Xuân 

Dƣơng, lễ hội Lồng tồng Bằng Vân… 

+ Định hƣớng phát triển chính của cụm là du lịch sinh thái, tham quan và du lịch lịch sử, văn 

hóa… 

g) Định hƣớng phát triển các khu du lịch chủ yếu 
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- Khu du lịch Quốc gia: Khu du lịch Ba Bể trọng tâm của tỉnh đƣợc ƣu tiên số 1 (với hơn 20 

điểm tham quan du lịch và nhiều di sản phi vật thể); 

- Khu du lịch địa phƣơng: An toàn khu Chợ Đồn (gồm 25 di tích lịch sử cách mạng); khu du 

lịch sinh thái Nặm Cắt (thành phố Bắc Kạn); Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (huyện Na Rì). 

h) Định hƣớng phát triển các điểm du lịch chủ yếu (ngoài các khu du lịch) 

- Thác Bạc, động Áng Toòng (Thành phố Bắc Kạn); động Nàng Tiên (huyện Na Rì); thác Nà 

Khoang (huyện Ngân Sơn); Thác Roọm (huyện Bạch Thông); 

- Đền Thắm, chùa Thạch Long (huyện Chợ Mới); đền Thác Giềng, Đền Mẫu, Đền Cô (thành 

phố Bắc Kạn); 

- Di tích lịch sử Nà Tu, di tích lịch sử đồn Phủ Thông, di tích lịch sử Chiến thắng Đèo Giàng. 

i) Định hƣớng phát triển hệ thống tuyến du lịch nội tỉnh và các tuyến du lịch liên vùng, quốc 

gia và quốc tế 

- Hệ thống tuyến du lịch nội tỉnh: 

+ Tuyến Tây Bắc: Tuyến thành phố Bắc Kạn - Phủ Thông (hoặc Nà Phặc) - Chợ Rã - Hồ Ba 

Bể (hoặc Pác Nặm); 

+ Tuyến vòng phía Tây: Tuyến thành phố Bắc Kạn - Phủ Thông - Chợ Rã - Hồ Ba Bể - An 

toàn khu Chợ Đồn - Thành phố Bắc Kạn; 

+ Tuyến Bắc Nam: Chợ Mới - Thành phố Bắc Kạn - Phủ Thông - Ngân Sơn; 

+ Tuyến vòng phía Đông: Thành phố Bắc Kạn - Na Rì - Ngân Sơn - Thành phố Bắc Kạn. 

- Hệ thống các tuyến du lịch liên vùng, quốc gia và quốc tế: 

+ Trục quốc lộ 3, đƣờng cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn, Đƣờng Hồ Chí Minh hình thành 

tuyến du lịch từ các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và phía Nam, Hà Nội - Bắc 

Kạn - Cao Bằng - Trung Quốc; 

+ Trục quốc lộ 3C: Định Hóa (Thái Nguyên) - Chợ Đồn - Ba Bể - Pác Nặm - Cao Bằng; 

+ Trục quốc lộ 279, Quốc lộ 3B: Quảng Ninh - Lạng Sơn - Bắc Kạn -Tuyên Quang - Hà 

Giang - Điện Biên; 

+ Tuyến du lịch đƣờng sông: Tuyến đƣờng sông kết nối Ba Bể (Bắc Kạn) với Na Hang 

(Tuyên Quang), Bắc Mê (Hà Giang). 

k) Định hƣớng về đầu tƣ phát triển du lịch 

- Đầu tƣ nhằm mục tiêu xây dựng đƣợc một hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch có chất 

lƣợng cao và đồng bộ; tạo đƣợc hệ thống các sản phẩm du lịch vừa đa dạng, vừa đặc thù và có 

chất lƣợng cao; đảm bảo sự phát triển du lịch bền vững; 

- Đầu tƣ phải đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo một “cú hích” cho du lịch Bắc Kạn 

phát triển. Tiến hành đồng thời nhiều hình thức đầu tƣ, thực hiện phƣơng thức xã hội hóa, đa 

dạng hóa trong đầu tƣ phát triển du lịch; 

- Năm lĩnh vực cần ƣu tiên đầu tƣ bao gồm: Quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng ở các khu, 

điểm du lịch trọng điểm; xây dựng thƣơng hiệu và tạo “hình ảnh du lịch Ba Bể - Bắc Kạn”; hệ 

thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch có chất lƣợng cao; khôi phục, bảo tồn và phát triển các 

sản phẩm văn hóa phi vật thể làm tài nguyên du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với nâng 

cao trình độ nguồn nhân lực du lịch; 
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- Các chƣơng trình trọng điểm gồm: Xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, môi trƣờng 

các khu, điểm du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù Bắc Kạn; bảo tồn, trùng tu các 

di tích lịch sử, văn hóa trọng điểm; phát triển và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể phục vụ du 

lịch; xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thống kê du lịch 

Bắc Kạn. 

l) Định hƣớng sử dụng đất phát triển du lịch 

Căn cứ Nghị quyết số: 21/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011- 2015) của tỉnh Bắc 

Kạn, nhu cầu đất phục vụ phát triển du lịch Bắc Kạn đến năm 2030 là 25.595ha, chiếm 5,2% 

diện tích tự nhiên toàn tỉnh. 

4. Danh mục các dự án ƣu tiên đầu tƣ (Có danh mục dự án ƣu tiên đầu tƣ kèm theo). 

5. Các giải pháp thực hiện quy hoạch 

a) Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu lực quản lý nhà nƣớc về du lịch 

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc về du lịch từ tỉnh đến huyện, thành phố trên địa bàn 

tỉnh; chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cán bộ trong lĩnh vực du lịch. 

- Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

trong quản lý nhà nƣớc về du lịch. Tăng cƣờng cơ chế phối hợp hoạt động du lịch Bắc Kạn 

với các tỉnh phụ cận và các địa phƣơng khác trong cả nƣớc; xây dựng quy hoạch chi tiết cho 

các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh. 

b) Nhóm giải pháp về đầu tƣ và cơ chế chính sách phát triển du lịch 

- Tập trung đầu tƣ xây dựng khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch Quốc gia; xây dựng các 

khách sạn sinh thái nghỉ dƣỡng cao cấp ở Ba Bể. Phát triển hệ thống khách sạn và các công 

trình dịch vụ bổ trợ nhƣ trung tâm thƣơng mại, hội thảo, công trình vui chơi giải trí, thể thao ở 

các khu, điểm du lịch quan trọng. Xây dựng các cơ sở lƣu trú khác nhƣ biệt thự sinh thái, nhà 

sàn, nhà nghỉ cuối tuần…. 

- Quan tâm bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng, lễ hội, văn hóa nghệ thuật, 

các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch. 

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho phát triển du lịch, vốn ngân sách nhà nƣớc ƣu tiên cho 

phát triển hạ tầng; vốn doanh nghiệp, vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và các nguồn vốn tƣ nhân khác 

đầu tƣ cho cơ sở vật chất trực tiếp phục vụ du lịch. 

- Xây dựng các chính sách thu hút đầu tƣ, ƣu đãi về thuế, về sử dụng đất, sử dụng mặt nƣớc; 

hỗ trợ xây dựng và duy trì các sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch mới của tỉnh. 

c) Nhóm giải pháp về phát triển thị trƣờng, sản phẩm du lịch 

- Các doanh nghiệp tăng cƣờng nghiên cứu thị trƣờng (khách du lịch), tích cực xâm nhập các 

thị trƣờng mục tiêu (khách quốc tế), chủ động liên kết các thị trƣờng du lịch trong và ngoài 

nƣớc. 

- Xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, tập trung vào lĩnh vực sinh thái, 

nghỉ dƣỡng, văn hóa, lịch sử; khôi phục các nghề truyền thống nhƣ đan lát, mộc, dệt thổ cẩm, 

may thêu trang phục dân tộc, chế tác nhạc cụ; phát triển các làn điệu dân ca, dân vũ nhƣ hát 

then, đàn tính, múa khèn để xây dựng thành sản phẩm du lịch bản sắc của tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-quyet-21-nq-cp-nam-2013-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2020-ke-hoach-su-dung-171270.aspx
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d) Nhóm giải pháp về đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch và đào tạo sử dụng lao động 

nghề du lịch 

- Xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp du lịch đẩy nhanh công tác đào tạo bồi 

dƣỡng nguồn nhân lực du lịch; chính sách ƣu đãi, trọng dụng nhân tài. 

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh mở các lớp đào tạo, bồi dƣỡng nguồn 

nhân lực du lịch và lao động nghề du lịch (có chƣơng trình, kế hoạch, thời gian, hình thức đào 

tạo, bồi dƣỡng cụ thể). 

e) Nhóm giải pháp về sự tham gia của cộng đồng trong phát triển du lịch 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng dân cƣ về vị trí, vai trò, tầm 

quan trọng của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội để tăng cƣờng tính chủ động của ngƣời 

dân trong phát triển du lịch. 

- Có chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cƣ tham gia 

đầu tƣ phát triển đa dạng hóa sản phẩm du lịch ở nơi họ sinh sống. 

f) Nhóm giải pháp về phối hợp và hợp tác liên kết trong phát triển du lịch 

- Tăng cƣờng hợp tác trong phát triển du lịch với các tỉnh trong vùng; xây dựng các chƣơng 

trình, các tuyến du lịch; phối hợp quảng bá, xúc tiến du lịch; đầu tƣ phát triển các sản phẩm 

du lịch đặc thù ở mỗi địa phƣơng trên cơ sở đa dạng sản phẩm du lịch vùng. 

- Hợp tác trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch có chất lƣợng cao; khai thác, phát 

triển các tour, tuyến du lịch quốc tế và liên vùng. Phối hợp chặt chẽ với các ngành trong tỉnh 

và các tỉnh nhằm phát huy thế mạnh, khắc phục các mặt hạn chế để khai thác, bảo vệ tài 

nguyên du lịch, phát triển và quảng bá sản phẩm du lịch của tỉnh. 

g) Nhóm giải pháp về bảo vệ tài nguyên và môi trƣờng du lịch 

Tăng cƣờng hƣớng dẫn, tuyên truyền trong cộng đồng dân cƣ và khách du lịch về bảo vệ tài 

nguyên môi trƣờng du lịch, tích cực ngăn chặn suy thoái tài nguyên, môi trƣờng; xây dựng 

phƣơng án bảo vệ nghiêm ngặt môi trƣờng du lịch ở các khu, điểm du lịch, đặc biệt là khu du 

lịch Ba Bể. 

h) Nhóm giải pháp về xúc tiến, quảng bá du lịch 

- Xây dựng cơ chế hợp tác trong và ngoài ngành về hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, từng 

bƣớc xã hội hóa công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. 

- Tổ chức thực hiện các chiến dịch truyền thông tuyên truyền và nâng cao nhận thức du lịch 

trong cộng đồng về phát triển du lịch. 

- Xây dựng hệ thống các trung tâm hƣớng dẫn và cung cấp thông tin cho khách du lịch; xây 

dựng các website quảng bá về du lịch. 

i) Nhóm giải pháp về ứng dụng khoa học, công nghệ 

- Tăng cƣờng công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ vào các quá 

trình đầu tƣ, kinh doanh du lịch; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và thống kê du lịch. 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; đầu tƣ cơ sở vật chất, trang 

thiết bị ứng dụng, khai thác hiệu quả công nghệ thông tin cho phát triển du lịch, đặc biệt trong 

lĩnh vực xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực du lịch. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quy hoạch này theo đúng quy định. 

2. Các Sở, Ban, Ngành chức năng liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về các lĩnh vực chuyên môn do ngành 

mình phụ trách để thực hiện Quy hoạch. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; 

Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Lý Thái Hải 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Phạm Duy Hƣng 
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DANH MỤC 

CÁC DỰ ÁN ƢU TIÊN ĐẦU TƢ 

(Kèm theo Quyết định số: 2100/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Chƣơng trình/Dự án 

Tổng 

nhu 

cầu 

vốn 

đầu tƣ 

2016-2020 2021-2025 2026-2030 

NSNN 
Nhà 

đầu tƣ 
NSNN 

Nhà 

đầu 

tƣ 

NSNN 
Nhà 

đầu tƣ 

I 

Đầu tƣ cơ sở hạ tầng 

phục vụ phát triển du 

lịch 

543,68 133,68 30 180 20 150 30 

1 

Cải tạo, sửa chữa đƣờng 

tỉnh lộ 258 (Km42 - 

Km48+200) dự án 

chuyển tiếp từ giai đoạn 

2011 - 2015 sang 

53,68 53,68           

2 

Cải tạo, nâng cấp hạ 

tầng giao thông khu du 

lịch Hồ Ba Bể 

80 80           

3 

Cải tạo, nâng cấp, xây 

dựng mới các bến 

thuyền khu du lịch Ba 

Bể (bao gồm cả bến 

thuyền bắc Hồ Ba Bể đã 

giao cho Công ty Cổ 

phần Sài Gòn - Ba Bể) 

100   30 30   40   

4 
Đầu tƣ xây dựng mới 

cầu Pác Ngòi 
30     20   10   

5 

Cải tạo, nâng cấp, xây 

dựng mới một số tuyến 

giao thông đến các 

điểm tham quan di tích 

lịch sử khu ATK Chợ 

Đồn 

150     50 20 50 30 

6 

Cải tạo, nâng cấp và 

xây mới các tuyến 

đƣờng đi bộ tham quan 

khu du lịch Vƣờn Quốc 

gia Ba Bể 

30     30       

7 

Đầu tƣ hạ tầng du lịch 

Khu Bảo tồn thiên 

nhiên Kim Hỷ (đƣờng 

100     50   50   
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TT Chƣơng trình/Dự án 

Tổng 

nhu 

cầu 

vốn 

đầu tƣ 

2016-2020 2021-2025 2026-2030 

NSNN 
Nhà 

đầu tƣ 
NSNN 

Nhà 

đầu 

tƣ 

NSNN 
Nhà 

đầu tƣ 

đến các điểm tham 

quan, bãi đỗ xe) 

II 

Đầu tƣ cơ sở vật chất 

kỹ thuật du lịch phát 

triển sản phẩm du lịch 

trên địa bàn tỉnh 

8528   1612 52 2911 52 3901 

1 
Đầu tư về cơ sở vật 

chất kỹ thuật 
8520   1610 50 2910 50 3900 

  

Đầu tƣ xây dựng các 

khu nghỉ dƣỡng, vui 

chơi cao cấp tại Ba Bể 

8.500   1.300 50 2.600 50 3.500 

  

Đầu tƣ xây dựng khu 

sinh thái, nghỉ dƣỡng 

Đồn Đèn 

690   250   220   220 

  

Đầu tƣ xây dựng khu du 

lịch sinh thái, nghỉ 

dƣỡng Nặm Cắt 

180   30   50   100 

  

Đầu tƣ xây dựng khu 

công viên văn hóa, lịch 

sử thành phố Bắc Kạn 

150   30   40   80 

2 
Phát triển sản phẩm du 

lịch 
8   2 2 1 2 1 

  

Xây dựng đề án phát 

triển sản phẩm du 

lịchđặc trƣng 

0,5     0,5       

  

Triển khai thực hiện đề 

án phát triển sản phẩm 

du lịch đặc trƣng của 

tỉnh 

7,5   2 1,5 1 2 1 

III 

Quảng bá, xúc tiến, 

phát triển thƣơng hiệu 

du lịch Bắc Kạn 

26,5 4   15,9 0,1 6,5   

1 
Xây dựng thƣơng hiệu 

du lịch Bắc Kạn 
1     1       

2 

Xây dựng trụ sở Trung 

tâm Xúc tiến du lịch 

Bắc Kạn 

10     10       

3 Nâng cấp Website, xuất 1     0,4 0,1 0,5   
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TT Chƣơng trình/Dự án 

Tổng 

nhu 

cầu 

vốn 

đầu tƣ 

2016-2020 2021-2025 2026-2030 

NSNN 
Nhà 

đầu tƣ 
NSNN 

Nhà 

đầu 

tƣ 

NSNN 
Nhà 

đầu tƣ 

bản ấn phẩm quảng bá 

du lịch Bắc Kạn 

4 

Tổ chức chƣơng trình 

du lịch qua những miền 

di sản Việt Bắc; tham 

gia các hoạt động xúc 

tiến quảng bá trong và 

ngoài nƣớc 

13 4   4   5   

5 
Xây dựng cơ sở dữ liệu 

về du lịch Bắc Kạn 
1,5     0,5   1   

IV 

Đầu tƣ phát triển 

nguồn nhân lực du 

lịch 

5,5 0,2 0,8 0,4 1,4 0,8 1,9 

1 
Tổ chức tập huấn cho 

nguồn lao động du lịch 
3 0,1 0,4 0,2 0,8 0,3 1,2 

2 

Tổ chức tập huấn nâng 

cao năng lực cộng đồng 

tham gia du lịch 

2,5 0,1 0,4 0,2 0,6 0,5 0,7 

V 

Đầu tƣ nghiên cứu 

triển khai (R&D) 

trong lĩnh vực du lịch 

11 1 1 3,5   4 1,5 

1 

Chƣơng trình bảo tồn 

làng nghề truyền thống 

phục vụ du lịch 

4 0,5 0,5 2   1   

2 
Quy hoạch hệ thống du 

lịch làng nghề tiêu biểu 
2 0,5   0,5   1   

3 

Xây dựng mô hình du 

lịch cộng đồng các dân 

tộc 

5 0 0,5 1   2 1,5 

VI 

Đầu tƣ bảo tồn phát 

huy giá trị tài nguyên, 

bảo vệ môi trƣờng du 

lịch 

30 3 0,5 11 0,5 14 1 

1 

Chƣơng trình cải tạo 

môi trƣờng du lịch ở 

các trọng điểm du lịch 

5 1 0,5 1 0,5 1 1 

2 
Chƣơng trình bảo tồn, 

trùng tu các di tích lịch 
25 2   10   13   
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TT Chƣơng trình/Dự án 

Tổng 

nhu 

cầu 

vốn 

đầu tƣ 

2016-2020 2021-2025 2026-2030 

NSNN 
Nhà 

đầu tƣ 
NSNN 

Nhà 

đầu 

tƣ 

NSNN 
Nhà 

đầu tƣ 

sử, văn hóa trọng điểm 

có giá trị du lịch 

VII 
Đầu tƣ vào các lĩnh 

vực khác 
245,52 1 8,22 4,5 109 5,5 117,3 

  Tổng cộng 9389,2 141,88 1652,52 267,3 3042 232,8 4052,7 

  Tổng các giai đoạn   1794,4 3309,3 4285,5 

Tổng số vốn đầu tƣ cho du lịch cả giai đoạn 2016 - 2030 là: 9.389,2 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nƣớc 

khoảng 641,98 tỷ, chiếm 6,84% tổng số nhu cầu vốn đầu tƣ. Trong đó; 

- Giai đoạn 2016 - 2020: 1794,4 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nƣớc 141,88 tỷ đồng. 

- Giai đoạn 2021 - 2025: 3309,3 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nƣớc 267,30 tỷ đồng. 

- Giai đoạn 2026 - 2030: 4285,5 tỷ đồng; vốn ngân sách nhà nƣớc 232,8 tỷ đồng. 
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THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 2073/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017 

  

QUYẾT ĐỊNH 
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH QUỐC GIA TÂN 

TRÀO, TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2030 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

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 Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định 

số04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt 

và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên 

Quang (sau đây viết tắt là Khu DLQG Tân Trào) đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu 

sau: 

1. Vị trí, quy mô Khu du lịch 

a) Khu vực quy hoạch phát triển Khu DLQG Tân Trào thuộc phạm vi hành chính các xã: Tân 

Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên, Lƣơng Thiện (huyện Sơn Dƣơng) và Kim Quan 

(huyện Yên Sơn). 

b) Diện tích vùng lõi tập trung phát triển Khu du lịch quốc gia là 2.500 ha (thuộc vùng bảo vệ 

cảnh quan di tích, phục vụ du lịch theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 

2016 của Thủ tƣớng Chính phủ). 

2. Quan điểm phát triển 

a) Phát triển Khu DLQG Tân Trào gắn liền với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích, 

giá trị văn hóa truyền thông và giá trị tự nhiên; 

b) Phát triển Khu DLQG Tân Trào dựa trên cơ sở khai thác hình tƣợng “Thủ đô lâm thời khu 

giải phóng”, “Trung tâm Thủ đô kháng chiến” để xây dựng sản phẩm đặc thù và hình thành 

thƣơng hiệu của Khu du lịch; 

c) Phát triển Khu DLQG Tân Trào trong không gian kết nối với các điểm du lịch khác của 

Tuyên Quang; đồng thời liên kết chặt chẽ với thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực Đông 

Bắc, đặc biệt với ATK Định Hóa (Thái Nguyên); 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2006/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2008/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2006/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2356/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 

 

257 

d) Phát triển Khu DLQG Tân Trào theo hƣớng hình thành nhƣ một bảo tàng lịch sử, văn hóa 

nằm trong một không gian mở, sống động, kết nối hài hòa các cụm di tích lịch sử cách mạng 

với cảnh quan tự nhiên và không gian văn hóa truyền thống tại bản làng các dân tộc; Bên cạnh 

việc tập trung phát triển du lịch dựa trên các giá trị văn hóa, lịch sử, chú trọng phát triển du 

lịch dựa trên các yếu tố thiên nhiên, du lịch cộng đồng để giảm thiểu việc đầu tƣ cơ sở lƣu trú; 

đ) Phát triển Khu DLQG Tân Trào theo hƣớng chú trọng phát triển thị trƣờng nội địa, đặc biệt 

đối với thế hệ trẻ; Bên cạnh đó mở rộng phát triển các sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách 

quốc tế. 

3. Mục tiêu phát triển 

a) Mục tiêu chung: Đến năm 2025, Khu du lịch Tân Trào cơ bản đáp ứng các tiêu chí của Khu 

du lịch quốc gia; Phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch Tân Trào trở thành Khu du lịch quốc 

gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lƣợng cao, có thƣơng 

hiệu, sức cạnh tranh và trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử cách 

mạng hàng đầu của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và cả nƣớc. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Chỉ tiêu về khách du lịch: Đến năm 2025 đón khoảng 1,5 triệu lƣợt khách, trong đó khách 

quốc tế đạt 2.000 lƣợt. Phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 2,0 triệu lƣợt khách, trong đó 

khách quốc tế đạt 35 nghìn lƣợt. 

- Tổng thu từ khách du lịch (theo giá hiện hành): Năm 2025 đạt trên 600 tỷ đồng và năm 2030 

đạt khoảng 1.650 tỷ đồng. 

- Chỉ tiêu việc làm: Năm 2025 tạo việc làm cho 2.200 lao động, trong đó 700 lao động trực 

tiếp. Phấn đấu đến năm 2030 tạo việc làm cho 4.500 lao động, trong đó có 1.500 lao động trực 

tiếp. 

4. Các định hƣớng phát triển chủ yếu 

a) Phát triển thị trƣờng khách du lịch 

- Thị trƣờng khách du lịch nội địa: Tập trung khai thác thị trƣờng khách từ các thành phố lớn 

(Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ) và các tỉnh 

vùng lân cận (các tỉnh khu vực Đông Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông 

Bắc, khu vực miền núi Tây Bắc). Từng bƣớc mở rộng ra các thị trƣờng khách đến từ các tỉnh 

vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và 

Tây Nguyên. 

- Các thị trƣờng quốc tế trọng điểm: Thị trƣờng từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á 

(Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc); các quốc gia Đông Nam Á (Lào, Campuchia, 

Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines); thị trƣờng khách là ngƣời nƣớc ngoài sinh sống, 

làm việc tại Việt Nam; thị trƣờng từ các quốc gia có yếu tố lịch sử liên quan đến Tân Trào. 

b) Phát triển sản phẩm du lịch 

- Sản phẩm du lịch chính: 

+ Du lịch dựa trên việc khai thác các giá trị lịch sử: tham quan, tìm hiểu các giá trị của quần 

thể di tích lịch sử cách mạng; giáo dục truyền thống yêu nƣớc, truyền thống cách mạng, đạo 

lý uống nƣớc nhớ nguồn; du lịch sự kiện...; 

+ Du lịch dựa trên việc khai thác các giá trị văn hóa: tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa 

tộc ngƣời; lễ hội truyền thống, tâm linh.. 
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+ Du lịch sinh thái, thƣởng ngoạn cảnh quan tự nhiên: nghiên cứu hệ sinh thái, tham quan 

cảnh quan, du thuyền sông Phó Đáy... 

- Sản phẩm du lịch bổ trợ: 

+ Du lịch vui chơi giải trí, thể thao: tổ chức các trò chơi dân gian, các công viên chuyên đề, 

leo núi, đi bộ, vƣợt sông, thác...; 

+ Du lịch nghỉ dƣỡng, chăm sóc sức khỏe: khai thác cảnh quan tự nhiên, môi trƣờng khu vực 

ven hồ Nà Nƣa, ven sông Phó Đáy... 

c) Tổ chức không gian phát triển du lịch 

- Khu chức năng đón tiếp kết hợp lƣu trú bao gồm đón tiếp chính, điều hành hoạt động khu du 

lịch và đón tiếp phụ trợ theo các hƣớng tiếp cận của khách du lịch, gồm: Trung tâm đón tiếp, 

điều hành và lƣu trú chính của Khu du lịch (tại thôn Bòng); điểm đón tiếp phụ trợ phía Đông 

Nam (tại thôn Tân Lập) và điểm đón tiếp phụ trợ phía Bắc (tại thôn Nà Ho). 

- Khu chức năng du lịch lịch sử, văn hóa bao gồm các cụm điểm di tích lịch sử gắn với các 

bản văn hóa dân tộc tại các xã Tân Trào, Trung Yên, Minh Thanh, Kim Quan, Bình Yên và 

cụm điểm tham quan du lịch Khuôn Trạn (xã Lƣơng Thiện) và một số điểm tham quan cảnh 

quan, di tích khác. 

- Khu chức năng du lịch sinh thái: Phát triển các khu chức năng phục vụ du lịch, vui chơi giải 

trí, thể thao đƣợc tổ chức theo rừng đặc dụng Tân Trào và lồng ghép với các hoạt động du lịch 

lịch sử, văn hóa. 

d) Tổ chức tuyến du lịch 

- Tuyến du lịch nội vùng: 

+ Tuyến du lịch đƣờng bộ: Tuyến Thôn Bòng - Lập Binh - Tân Trào - Minh Thanh - Trung 

Yên - Kim Quan - Nà Ho; tuyến Thôn Bòng - Trung Sơn - Kim Quan - Trung Yên - Minh 

Thanh - Tân Trào; 

+ Tuyến du lịch thuyền theo sông Phó Đáy, từ Tân Trào đến Kim Quan. 

+ Tuyến đi bộ, thể thao, leo núi: Tổ chức trong không gian rừng đặc dụng Tân Trào, trong đó 

chú trọng phát triển tuyến lên đỉnh núi Hồng, đèo De. 

- Tuyến du lịch liên huyện và nội tỉnh: Tuyến Tân Trào - Đền Hạ - Đền Thƣợng - Đền Ỷ Lan 

và Đền thờ Bác Hồ (thành phố Tuyên Quang) - Mỹ Lâm (huyện Yên Sơn); tuyến Tân Trào - 

Khu di tích Kim Bình - Đền Bách Thần - Đền Đầm Hồng - Thác Bản Ba - Chùa Bảo Ninh 

Sùng Phúc (huyện Chiêm Hóa); tuyến Tân Trào - thủy điện Tuyên Quang - Đền Pác Tạ - 

Thác Mơ - hồ Nà Hang (huyện Nà Hang); tuyến Tân Trào - danh thắng Thƣợng Lâm - Động 

Song Long - Thác Nậm Me (huyện Lâm Bình); tuyến Tân Trào - Đền Bắc Mục - Đền Thác 

Cái - Động Tiên; tuyến Tân Trào - rừng đặc dụng Trạm Chu và vƣờn cam Hàm Yên (huyện 

Hàm Yên). 

- Tuyến du lịch liên tỉnh: Tuyến Tân Trào - Định Hóa - các điểm du lịch tỉnh Thái Nguyên; 

tuyến Tân Trào - ATK chợ Đồn - Pác Bó - các điểm du lịch các tỉnh Việt Bắc; tuyến Tân Trào 

- các khu, điểm du lịch quốc gia trên toàn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; tuyến Tân Trào 

- Hà Nội - các khu, điểm du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc. 

- Tuyến du lịch quốc tế: Kết nối khu du lịch Tân Trào và các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang với Thủ đô Hà Nội và quốc tế (qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài); với Hà 

Giang đi Châu Vân Sơn, Trung Quốc (qua cửa khẩu đƣờng bộ Thanh Thủy); với Lào Cai đi 
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Côn Minh, Trung Quốc (qua cửa khẩu đƣờng bộ Lào Cai); với Lạng Sơn đi Bằng Tƣờng, 

Trung Quốc (qua cửa khẩu đƣờng bộ Hữu Nghị); với Hải Phòng, Quảng Ninh đi Quảng Châu, 

Nam Ninh, Trung Quốc (qua cửa khẩu đƣờng bộ Móng Cái). 

đ) Định hƣớng phát triển hạ tầng kỹ thuật du lịch 

- Cơ sở lƣu trú: Phát triển đủ số lƣợng buồng lƣu trú cho khách du lịch theo từng giai đoạn: 

Đến năm 2025 khoảng 500 buồng và năm 2030 khoảng 1.000 buồng đạt tiêu chuẩn chất 

lƣợng từ 3 sao trở lên. Ngoài ra, phát triển các làng camping, các khu bungalow, các lều trại 

mang tính dân tộc, nhà dân (homestay)... tại thôn Tân Lập, thôn Niếng, thôn Quan Hạ. 

- Cơ sở phục vụ ăn uống: Phát triển các nhà hàng, cơ sở ăn uống trong các khách sạn và độc 

lập bên ngoài tại các trung tâm đón tiếp, các trung tâm dân cƣ để phục vụ các món ăn dân dã, 

bản địa. Quy mô nhà hàng không quá 200 chỗ; thiết kế, kiến trúc nhà hàng tuân thủ theo Quy 

chế quản lý ban hành theo Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di 

tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 

2025 (sau đây gọi là Quy hoạch bảo tồn di tích). 

- Cơ sở vui chơi giải trí: Hệ thống vui chơi giải trí gồm các tiện nghi thể thao, vui chơi nhƣ bể 

bơi, sân bóng chuyền, cầu lông, câu lạc bộ, các trò chơi dân gian, công viên cây xanh... đƣợc 

phát triển gắn liền với các khách sạn, nhà hàng, các trung tâm dân cƣ. 

- Hệ thống chợ, trung tâm thƣơng mại: Kết hợp phát triển khu thƣơng mại tại các phân khu du 

lịch và các khu dân cƣ tập trung, gồm: 

+ Hệ thống chợ vùng cao phục vụ khách mua bán và tham quan tổ chức tại Bản Pình, xã 

Trung Sơn, huyện Yên Sơn; 

+ Các chợ khác tổ chức gắn với các trung tâm dân cƣ nhƣ Tân Trào, Kim Quan, Nà Ho; 

+ Các dịch vụ bán lẻ tổ chức gắn liền với các khu trung tâm đón tiếp. 

e) Định hƣớng đầu tƣ 

- Huy động hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tƣ phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, bao 

gồm: vốn hỗ trợ đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, vốn từ các tổ 

chức, doanh nghiệp, thành phần kinh tế trong nƣớc và các nguồn vốn huy động hợp pháp 

trong nƣớc khác. Trong đó ƣu tiên thu hút các nguồn đầu tƣ vào các phân khu chức năng theo 

quy hoạch để phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; 

- Căn cứ vào khả năng cân đối vốn hàng năm, ngân sách nhà nƣớc ƣu tiên đầu tƣ phát triển hạ 

tầng kỹ thuật; hỗ trợ một phần cho xúc tiến quảng bá, xây dựng thƣơng hiệu Khu du lịch quốc 

gia, phát triển nguồn nhân lực, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, các giá trị tự 

nhiên, bảo vệ tài nguyên du lịch và thích ứng với biến đổi khí hậu theo quy định của Luật 

ngân sách nhà nƣớc, Luật đầu tƣ công và các quy định có liên quan. 

5. Giải pháp thực hiện quy hoạch 

a) Giải pháp về cơ chế, chính sách 

Nghiên cứu ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu du lịch Tân Trào; khu 

vực ATK và chiến khu cách mạng về huy động vốn từ ngân sách phát triển hạ tầng khung; ƣu 

đãi đầu tƣ đối với việc phát triển sản phẩm mới; đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển du lịch; 

khuyến khích các nhà đầu tƣ chiến lƣợc tham gia phát triển du lịch có trách nhiệm với xã hội 

và môi trƣờng. 

b) Giải pháp về đầu tƣ và thu hút vốn đầu tƣ 
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- Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách nhà nƣớc, các quy định của Luật ngân sách nhà 

nƣớc, Luật đầu tƣ công và các văn bản có liên quan xem xét, tập trung nguồn vốn từ ngân 

sách nhà nƣớc cho phát triển hạ tầng cơ bản; bảo vệ môi trƣờng; bảo tồn, tôn tạo di tích; đào 

tạo nhân lực và xúc tiến quảng bá phù hợp với quy định; 

- Tập trung kêu gọi vốn đầu tƣ và ƣu tiên cho các dự án phát triển du lịch văn hóa, lịch sử gắn 

với sinh thái; 

- Triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện các dự án đầu tƣ theo đúng nội dung và 

tiến độ. 

c) Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

- Nhà nƣớc hỗ trợ một phần từ ngân sách để tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng, phát triển nhân 

lực, đặc biệt tập trung vào đội ngũ quản lý, hƣớng dẫn du lịch văn hóa lịch sử và sinh thái, lao 

động nghiệp vụ bậc cao nhằm hỗ trợ định hƣớng phát triển sản phẩm có chất lƣợng cao; 

- Thực hiện việc chuyển giao công nghệ quản lý và nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân lực 

quản lý hoạt động kinh doanh du lịch để từng bƣớc tiếp quản nhiệm vụ quản lý các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ du lịch theo hƣớng cao cấp; 

- Chú trọng nâng cao nhận thức về du lịch văn hóa lịch sử, bảo vệ môi trƣờng, kỹ năng giao 

tiếp đối với đội ngũ lao động trực tiếp phục vụ khách du lịch. Tăng cƣờng liên kết giữa các 

doanh nghiệp, chính quyền địa phƣơng, các cơ sở đào tạo nghiệp vụ du lịch. 

d) Giải pháp về quy hoạch và quản lý quy hoạch 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia và Quy hoạch bảo 

tồn di tích; rà soát quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng, các dự án thành phần trong 

Khu du lịch quốc gia theo định hƣớng tập trung phát triển du lịch văn hóa, lịch sử hƣớng tới 

thị trƣờng nội địa; 

- Quản lý đầu tƣ xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia theo quy hoạch và định hƣớng đầu 

tƣ đƣợc phê duyệt và các quy định của pháp luật. 

đ) Giải pháp về ứng dụng khoa học và công nghệ 

Tích cực ứng dụng khoa học và công nghệ trong mọi lĩnh vực hoạt động của Khu du lịch, đặc 

biệt trong nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, trong kinh doanh và trong công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích. 

e) Giải pháp về xúc tiến, quảng bá xây dựng thƣơng hiệu Khu du lịch 

- Xây dựng bộ máy tổ chức hoạt động xúc tiến có năng lực và chuyên nghiệp trong cơ cấu 

Ban quản lý để xây dựng kế hoạch, liên kết đối tác và thực hiện các hoạt động xúc tiến quảng 

bá, bảo đảm việc thu hút đầu tƣ, quảng bá xúc tiến du lịch Tân Trào đƣợc thực hiện thống 

nhất, liên tục và hiệu quả; 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xúc tiến quảng bá cho Khu du lịch quốc gia Tân 

Trào trong kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch chung của tỉnh Tuyên Quang, vùng Trung du 

và miền núi Bắc Bộ, vùng ATK; 

- Xây dựng bộ nhận diện thƣơng hiệu Khu du lịch quốc gia Tân Trào gắn với hình tƣợng “Thủ 

đô lâm thời khu giải phóng” và “Trung tâm Thủ đô kháng chiến”, đi liền với việc phát triển hệ 

thống ấn phẩm, vật phẩm quảng bá, quảng cáo tấm lớn, ký hiệu... có thiết kế thống nhất, thể 

hiện nhất quán các giá trị thƣơng hiệu và bộ nhận diện thƣơng hiệu; 
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- Xây dựng website Khu du lịch quốc gia Tân Trào hấp dẫn, độc đáo, phù hợp với các giá trị 

thƣơng hiệu và thị trƣờng, có đầy đủ các thông tin cập nhật về sản phẩm du lịch Tân Trào; 

- Nghiên cứu sản xuất các vật phẩm lƣu niệm, sản vật địa phƣơng làm đại diện thƣơng hiệu du 

lịch. Tổ chức các hoạt động kinh doanh hàng hóa lƣu niệm và sản vật với quan điểm quảng 

bá, xây dựng hình ảnh. 

g) Giải pháp phát triển thị trƣờng và sản phẩm du lịch 

- Giải pháp thu hút thị trƣờng: 

+ Xác định thị trƣờng trọng điểm theo từng giai đoạn cho Khu du lịch (thị trƣờng khách nội 

địa từ các thành phố lớn, từ các vùng lân cận; thị trƣờng khách quốc tế gần - Đông Bắc Á, 

Đông Nam Á), xây dựng kế hoạch phát triển thị trƣờng cụ thể cho từng giai đoạn theo từng 

phân khúc thị trƣờng trọng điểm, có đánh giá, điều chỉnh kế hoạch hàng năm; 

+ Xây dựng các chƣơng trình xúc tiến thƣơng hiệu Khu DLQG Tân Trào tới các thị trƣờng 

trọng điểm trong nƣớc thông qua các hội chợ du lịch quốc tế, tham gia lễ hội, sự kiện văn hóa 

du lịch quy mô quốc gia, quốc tế; 

+ Tổ chức các chƣơng trình kích cầu du lịch, vận động sự tham gia của doanh nghiệp kinh 

doanh du lịch lớn trong nƣớc và trong vùng; tổ chức các đoàn khảo sát về sản phẩm du lịch 

mời các doanh nghiệp, lữ hành tham gia chƣơng trình du lịch tổng hợp, chuyên đề tại Tân 

Trào; kết hợp với các địa phƣơng liên kết trong vùng tổ chức đoàn khảo sát về sản phẩm du 

lịch. 

- Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch: 

+ Phát triển sản phẩm theo định hƣớng thị trƣờng; tập trung ƣu tiên đầu tƣ phát triển sản 

phẩm du lịch chính, sản phẩm đặc thù để tạo dựng thƣơng hiệu cho Khu du lịch; gắn phát 

triển sản phẩm du lịch với định hƣớng kiến trúc - cảnh quan khu du lịch; 

+ Tăng cƣờng liên kết phát triển sản phẩm du lịch trong tỉnh và trong vùng, đặc biệt các sản 

phẩm gắn với di tích lịch sử cách mạng; 

+ Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quảng bá hình ảnh sản phẩm du lịch; tăng cƣờng quản 

lý chất lƣợng sản phẩm du lịch đi đôi với việc mở rộng loại hình sản phẩm. 

h) Giải pháp liên kết phát triển du lịch 

- Tăng cƣờng khả năng liên kết: Tạo cơ chế bình đẳng, cởi mở, thông thoáng về liên kết phát 

triển du lịch với các địa phƣơng, các khu du lịch trên tinh thần tƣơng hỗ và cùng có lợi. Tăng 

cƣờng cơ sở vật chất liên kết phát triển du lịch, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cấp các công 

trình hạ tầng kết nối đƣờng bộ (nhƣ nâng cấp hệ thống giao thông, trạm dừng nghỉ, cảnh quan 

bên đƣờng...). 

- Đổi mới nội dung liên kết trong phát triển sản phẩm; quảng bá xúc tiến du lịch; khai thác và 

phát triển thị trƣờng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao cho Khu du lịch 

quốc gia Tân Trào. 

- Mở rộng các hình thức liên kết: Liên kết trong khuôn khổ nhiều địa phƣơng, nhiều khu du 

lịch (đa phƣơng); với từng địa phƣơng hoặc khu du lịch theo chủ đề riêng theo đặc điểm về tài 

nguyên (song phƣơng). Tăng cƣờng hợp tác, liên kết quốc tế đặc biệt với các quốc gia đƣợc 

xác định là thị trƣờng gần. 

i) Giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trƣờng 
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- Gắn quy hoạch phát triển du lịch với môi trƣờng, tùy theo tính chất của quy hoạch có những 

mức độ đánh giá tác động môi trƣờng khác nhau. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trƣờng; 

- Sử dụng hợp lý các giải pháp công nghệ, kỹ thuật bảo vệ môi trƣờng đối với từng lĩnh vực 

khác nhau (môi trƣờng nƣớc, môi trƣờng không khí tiếng ồn, môi trƣờng đất, quản lý chất thải 

rắn); 

- Bổ sung nguồn kinh phí cho các hoạt động quản lý môi trƣờng. Tăng cƣờng công tác bồi 

dƣỡng chuyên môn đội ngũ cán bộ bảo vệ môi trƣờng; giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ 

môi trƣờng cho cộng đồng; 

- Hình thành mạng lƣới giám sát môi trƣờng nhằm cung cấp thông tin môi trƣờng kịp thời và 

chính xác tới các cơ quan có thẩm quyền; 

- Tăng cƣờng công tác ứng phó với biến đổi khí hậu nhƣ nâng cao nhận thức về tác động của 

biến đổi khí hậu; tăng cƣờng khả năng thích ứng và năng lực giảm nhẹ tác động tiêu cực của 

biến đổi khí hậu đối với Khu du lịch. 

k) Giải pháp bảo đảm an ninh, quốc phòng 

- Không sử dụng phần diện tích đất đã xác định là đất quốc phòng trong phạm vi Quy hoạch 

để phục vụ phát triển du lịch; 

- Quá trình lập các đồ án quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tƣ cụ thể tại Khu DLQG Tân 

Trào cần có ý kiến của Bộ Quốc phòng và thực hiện đúng quy định tại Quyết định 

số 2412/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn năm 2011-2020; 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 

2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về tăng cƣờng công tác quản lý môi trƣờng du lịch, bảo đảm 

an ninh, an toàn cho khách du lịch; quy định cụ thể về các hoạt động của khách du lịch và 

cộng đồng dân cƣ để bảo đảm an ninh, quốc phòng và tăng cƣờng quản lý, hƣớng dẫn thực 

hiện nghiêm các quy định; 

- Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu DLQG Tân 

Trào, chính quyền địa phƣơng với các đơn vị an ninh, quốc phòng có liên quan trong quá trình 

lập dự án, đầu tƣ xây dựng và tổ chức các hoạt động du lịch. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện Quy hoạch 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang lập Quy hoạch chi tiết các khu chức 

năng, điểm du lịch trong ranh giới Khu du lịch quốc gia. Đối với các dự án bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích thực hiện theo quy định của Luật di sản văn hóa và Quy hoạch bảo tồn di tích; 

các dự án có ảnh hƣởng lớn đến Khu du lịch thực hiện theo quy định của Luật du lịch. 

b) Đề xuất cơ chế điều phối, liên kết vùng để phát huy hiệu quả hoạt động của Khu DLQG 

Tân Trào với các vùng phụ cận. 

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang hoàn thiện và nâng cao năng lực Ban 

quản lý Khu DLQG Tân Trào. 

d) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ phối hợp và các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế 

khuyến khích đầu tƣ vào Khu DLQG Tân Trào nhằm kêu gọi vốn đầu tƣ phát triển du lịch, hỗ 

trợ đầu tƣ cơ sở hạ tầng. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2412/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/CT-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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đ) Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 

Quy hoạch Khu DLQG Tân Trào. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tổng hợp, cân đối kinh phí hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nƣớc để thực hiện 

Quy hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nƣớc và các văn bản có liên quan. 

3. Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao chủ trì phối hợp với 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, cơ quan liên quan triển 

khai thực hiện Quy hoạch. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: 

a) Tổ chức công bố Quy hoạch; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch; kiến nghị 

cấp có thẩm quyền các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện Quy hoạch. 

Căn cứ vào tình hình thực tế, khi cần thiết Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất đề xuất Thủ tƣớng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch. 

b) Kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Quản lý Khu DLQG Tân Trào; ban hành Quy chế quản lý 

Khu DLQG Tân Trào. 

c) Rà soát hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, ƣu đãi đầu tƣ; ƣu tiên các nhà đầu 

tƣ chiến lƣợc đầu tƣ thực hiện các dự án phát triển Khu DLQG Tân Trào. 

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ tổ chức các 

hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tƣ trên cơ sở Danh mục các dự án ƣu tiên đính kèm Quyết 

định này. 

đ) Chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phƣơng cho phát triển hạ tầng khu du lịch; 

lồng ghép đầu tƣ du lịch với đầu tƣ cho các lĩnh vực khác và xúc tiến quảng bá du lịch. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng; 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh Tuyên Quang; 

- Văn phòng Trung ƣơng Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL); 

- Văn phòng BCĐNN về Du lịch; 

- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, QHĐP; 

- Lƣu: VT, KGVX (3). 
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PHỤ LỤC  
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH QUỐC GIA TÂN TRÀO, TỈNH 

TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2030 

(Kèm theo Quyết định số 2073/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ) 

TT Chƣơng trình/Dự án đầu tƣ 
Phân kỳ thực hiện 

Đến 2025 Đến 2030 

A Nhóm dự án phát triển kết cấu hạ tầng khung Khu du lịch 

1 
Dự án phát triển hệ thống giao thông Khu du 

lịch (*) 
Cơ bản hoàn thành Hoàn thành dự án 

2 Dự án cấp điện Khu du lịch Cơ bản hoàn thành Hoàn thành dự án 

3 Dự án cấp nƣớc Khu du lịch Cơ bản hoàn thành Hoàn thành dự án 

4 
Dự án thoát nƣớc thải và vệ sinh môi trƣờng 

khu du lịch 
Cơ bản hoàn thành Hoàn thành dự án 

5 
Dự án phát triển hệ thống thông tin liên lạc khu 

du lịch 
Cơ bản hoàn thành Hoàn thành dự án 

B Nhóm dự án phát triển sản phẩm du lịch 

1 

Dự án phát triển khu chức năng du lịch Tân 

Trào (bao gồm cả khu đón tiếp chính và phụ ở 

phía Đông Nam) 

Hoàn thành giai đoạn I Hoàn thành dự án 

2 
Dự án phát triển khu chức năng du lịch Minh 

Thanh 
Hoàn thành giai đoạn I Hoàn thành dự án 

3 
Dự án phát triển khu chức năng du lịch Kim 

Quan 
Hoàn thành giai đoạn I Hoàn thành dự án 

4 
Dự án phát triển khu chức năng du lịch Lập 

Binh 
Hoàn thành giai đoạn I Hoàn thành dự án 

5 
Dự án phát triển khu chức năng du lịch Trung 

Yên 
Hoàn thành giai đoạn I Hoàn thành dự án 

6 

Dự án cải tạo cảnh quan môi trƣờng sông Phó 

Đáy (đoạn từ thôn Bòng, xã Tân Trào đến Nà 

Ho, xã Trung Sơn), suối Khuôn Pén, hồ Nà 

Nƣa. 

Hoàn thành giai đoạn I Hoàn thành dự án 

7 

Dự án phát triển bản du lịch cộng đồng thôn 

Tân Lập (**) (gắn với dự án cải tạo chỉnh trang 

làng Tân Lập) 

Hoàn thành giai đoạn I Hoàn thành dự án 

8 
Dự án phát triển các cụm điểm tham quan phụ 

trợ 
Hoàn thành giai đoạn I Hoàn thành dự án 

9 
Dự án phát triển du lịch rừng đặc dụng Tân 

Trào 
Hoàn thành giai đoạn I Hoàn thành dự án 

10 Dự án phát triển khu đón tiếp phụ Nà Ho Hoàn thành giai đoạn I Hoàn thành dự án 

C Nhóm dự án hỗ trợ phát triển du lịch 
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1 
Xúc tiến quảng bá du lịch Khu du lịch quốc gia 

Tân Trào 
Hoàn thành giai đoạn I Hoàn thành dự án 

2 
Xây dựng thƣơng hiệu Khu du lịch quốc gia 

Tân Trào 
Hoàn thành giai đoạn I Hoàn thành dự án 

3 
Phát triển nguồn nhân lực du lịch Khu du lịch 

quốc gia Tân Trào 
Hoàn thành giai đoạn I Hoàn thành dự án 

4 Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng Hoàn thành giai đoạn I Hoàn thành dự án 

(*) Gắn với nhóm dự án 6 (cải tạo quốc lộ 2C, đường nối các khu di tích), thuộc Quy hoạch tổng 

thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên 

Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định2356/QĐ-TTg ngày 

06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

(**) Gắn với nhóm dự án số 4 (cải tạo chỉnh trang làng Tân Lập), thuộc Quy hoạch tổng thể bảo 

quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 

gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định 2356/QĐ-TTgngày 

06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ghi chú: Vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng của các khu, điểm du lịch và tổng mức đầu tư của các 

dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án 

đầu tư, tùy thuộc vào khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư cho từng thời kỳ./. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2356/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2356/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 01/2018/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 01 tháng 03 năm 2018 

  

QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KHU DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 08/TTr-SVHTTDL ngày 

30 tháng 01 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2018. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trƣởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 3 (t/h); 

- Chính phủ nƣớc CHXHCNVN; 

- Bộ Tƣ pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; 

- LĐVP; 

- Lƣu: VT, NCKSTT (Vân). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Lý Thái Hải 
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QUY ĐỊNH 

QUẢN LÝ KHU DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn) 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về công tác quản lý đối với hoạt động tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn theo quy định của Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp 

huyện); Đơn vị quản lý khu du lịch; Các tổ chức, cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài; Cộng đồng dân 

cƣ có tham gia hoạt động dịch vụ tại các khu du lịch và khách du lịch khi đến các khu du lịch trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý khu du lịch 

1. Các khu du lịch trên địa bàn tỉnh đƣợc công nhận là khu du lịch cấp tỉnh phải có Nội quy (bằng 

tiếng Việt và tiếng Anh) và Quy chế hoạt động theo quy định của pháp luật và quy định này để thực 

hiện. 

2. Đơn vị quản lý khu du lịch trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch 

hợp lý, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phƣơng và định hƣớng quy 

hoạch phát triển ngành du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển du lịch nhanh và bền 

vững. 

3. Hoạt động du lịch tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh không đƣợc phá vỡ môi trƣờng cảnh quan 

thiên nhiên, hệ sinh thái động, thực vật; không làm ảnh hƣởng đến các di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc. 

4. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo thực 

hiện đúng quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trƣờng, an toàn 

thực phẩm theo quy định của pháp luật và quy định này. 

5. Các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, có trách nhiệm phối hợp 

thực hiện quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động tại các khu du lịch theo quy định của pháp luật và quy 

định này. 

Chƣơng II 

MÔ HÌNH QUẢN LÝ KHU DU LỊCH CẤP TỈNH 

Điều 4. Quản lý khu du lịch 

1. Các khu du lịch trên địa bàn tỉnh đƣợc công nhận là khu du lịch cấp tỉnh phải đƣợc quản lý theo quy 

định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ tính chất, quy mô, yêu cầu phát triển 

du lịch và tình hình thực tế của địa phƣơng quyết định giao cho một cơ quan, đơn vị trực thuộc thực 

hiện chức năng quản lý khu du lịch trên địa bàn (sau đây gọi tắt là đơn vị quản lý khu du lịch). Nội 

dung quản lý khu du lịch theo quy định tại Chƣơng III của Quy định này. 

2. Đơn vị quản lý khu du lịch có trách nhiệm cung cấp dịch vụ công, thực hiện nhiệm vụ quản lý các 

hoạt động du lịch tại khu du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý nhà nƣớc của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện; tham mƣu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quy chế 

quản lý hoạt động trong khu du lịch. 
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3. Nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động quản lý khu du lịch bao gồm: Khoản thu từ phí tham quan 

danh lam thắng cảnh đƣợc trích để lại theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; khoản 

thu từ hoạt động dịch vụ tại khu du lịch; khoản tài trợ và đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân 

trong nƣớc và nƣớc ngoài; các nguồn tài chính hợp pháp khác. 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quản lý khu du lịch 

1. Công khai quy hoạch phát triển khu du lịch; quản lý việc thực hiện quy hoạch và đầu tƣ theo quy 

hoạch đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Bảo vệ, tôn tạo, phát triển tài nguyên du lịch. 

3. Kiểm tra, giám sát các nội dung và tiến độ thực hiện các dự án đầu tƣ đã đƣợc cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

4. Quản lý và thực hiện các dự án đầu tƣ theo quy hoạch đã đƣợc cấp có thẩm quyền giao; phát hiện, 

đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý các dự án đầu tƣ không đúng với quy hoạch hoặc có 

tác động tiêu cực đến cảnh quan môi trƣờng. 

5. Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch. 

6. Tổ chức cung cấp thông tin, hƣớng dẫn, giới thiệu cho khách du lịch về các điểm tham quan; về hệ 

thống các sản phẩm và dịch vụ du lịch đang đƣợc khai thác. 

7. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hƣớng dẫn, bồi dƣỡng kiến thức về văn hóa cộng đồng địa 

phƣơng, nghiệp vụ du lịch, bảo vệ môi trƣờng... cho các đối tƣợng. 

8. Bảo đảm vệ sinh, môi trƣờng du lịch; thực hiện phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn trong khu du 

lịch; đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh gây 

ô nhiễm môi trƣờng, xâm hại tài nguyên du lịch. 

9. Bảo vệ lợi ích cộng đồng dân cƣ tại địa phƣơng, bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cƣ vào các 

hoạt động du lịch. 

10. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của khách du lịch. 

11. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chƣơng III 

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI CÁC KHU DU LỊCH 

Điều 6. Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch 

1. Kinh doanh dịch vụ du lịch bao gồm dịch vụ lữ hành, vận tải khách du lịch, lƣu trú du lịch và các 

loại dịch vụ du lịch khác nhƣ: dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức 

khỏe và dịch vụ liên quan khác phục vụ khách du lịch. 

2. Các tổ chức, cá nhân khi hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong các khu du lịch trên địa bàn 

tỉnh phải có giấy phép kinh doanh và kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký đƣợc cấp phép kinh 

doanh. 

3. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trong các khu du lịch phải thực hiện các nội dung 

sau đây: 

a) Tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy định này; 

b) Chấp hành sự kiểm tra, giám sát về chất lƣợng dịch vụ (kể cả đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh 

cung cấp nguyên liệu, sản phẩm phục vụ khách du lịch trong khu du lịch); 

c) Không đƣợc sử dụng tƣ cách pháp nhân của tổ chức khác hoặc cho ngƣời khác sử dụng tƣ cách 

pháp nhân của mình; 

d) Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện, nghĩa vụ đối với từng loại hình kinh 

doanh dịch vụ du lịch; phải bán hàng đúng nơi quy định, niêm yết công khai giá dịch vụ và thực hiện 
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bán hàng đúng giá niêm yết; thực hiện đón tiếp, phục vụ khách bằng thái độ thân thiện lịch sự, hòa 

nhã, không đƣợc tranh giành, đeo bám khách, gây mất trật tự an ninh trong khu du lịch. 

4. Đơn vị quản lý khu du lịch; Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch trên địa bàn tỉnh phải 

phù hợp với quy hoạch, đề án phát triển du lịch của trung ƣơng, của tỉnh và huyện, thành phố đã đƣợc 

phê duyệt. 

5. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải khách du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao 

phải thực hiện niêm yết quy định rõ về độ tuổi và những ngƣời không đƣợc phép tham gia, tổ chức 

quản lý, bảo vệ tài sản, tính mạng và mua bảo hiểm cho khách du lịch khi tham gia các hoạt động dịch 

vụ. 

6. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lữ hành phải có đăng ký giá tour với cơ quan chức năng 

theo quy định; có hƣớng dẫn viên du lịch theo quy định; phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho 

khách khi tổ chức chƣơng trình tham quan các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin cho 

khách về quy định bảo vệ tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trƣờng; không đƣợc đểkhách lợi dụng hoạt 

động du lịch để xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và thuần phong mỹ tục của các 

dân tộc; phản ánh kịp thời với chính quyền địa phƣơng về các hành vi gây tổn hại đến an ninh trật tự, 

vệ sinh môi trƣờng, cảnh quan du lịch trên địa bàn. 

Điều 7. Quản lý việc đầu tƣ, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch 

1. Về tài nguyên đất tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh đƣợc thực hiện theo Luật Đất đai và tuân thủ 

những quy định sau: 

a) Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng đất vào mục đích xây dựng các công trình phát triển du lịch trong 

các khu du lịch phải tuân theo quy hoạch, đề án phát triển du lịch, kế hoạch sử dụng đất của địa 

phƣơng đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng đất trong các khu du lịch làm dịch vụ du lịch phải sử dụng đất 

đúng mục đích, đúng diện tích đƣợc giao; tuân thủ các quy định về môi trƣờng, tài nguyên đất; không 

tranh chấp đất. 

c) Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê đất để xây dựng các công trình làm dịch vụ trong các khu du 

lịch phải thực hiện theo quy định và xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch, đề án phát triển du 

lịch của tỉnh và huyện, thành phố đã đƣợc phê duyệt. 

d) Đất sau khi đƣợc cơ quan có thẩm quyền giao hoặc cho thuê, trong thời gian quy định mà chủ dự án 

không triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chậm gây lãng phí sẽ bị thu hồi theoquy định. 

e) Khi hết thời hạn thuê đất, nếu có nhu cầu thuê tiếp tổ chức, cá nhân phải làm hồ sơ trình cấp có 

thẩm quyền xem xét quyết định; 

f) Trong thời hạn thuê đất, nếu ngừng hoạt động kinh doanh du lịch hoặc không còn nhu cầu sử dụng, 

các tổ chức, cá nhân phải có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất để xem xét giải 

quyết. 

g) Quỹ đất chƣa sử dụng tại các khu du lịch đƣợc quản lý chặt chẽ theo quy định. 

2. Về tài nguyên tự nhiên trong các khu du lịch đƣợc thực hiện theo các quy định sau: 

a) Tài nguyên tự nhiên trong các khu du lịch phải đƣợc bảo vệ, tôn tạo, khai thác và sử dụng có hiệu 

quả để phát triển du lịch. Nghiêm cấm xả các loại chất thải, rác thải gây hủy hoại môi trƣờng tự nhiên 

và phá vỡ cảnh quan thiên nhiên. 

b) Các tổ chức, cá nhân đều phải có trách nhiệm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, các danh lam thắng 

cảnh, hệ sinh thái động thực vật, ao hồ, sông, suối... 

c) Việc khai thác tài nguyên nƣớc vào mục đích kinh doanh dịch vụ du lịch phải tuân thủ các quy định 

của pháp luật về quản lý tài nguyên nƣớc. Sử dụng tài nguyên nƣớc tiết kiệm, an toàn, có hiệu quả; 



 

 

270 

bảo đảm sử dụng tổng hợp đa mục tiêu, công bằng, hợp lý, hài hòa lợi ích, bình đẳng về quyền lợi và 

nghĩa vụ giữa các tổ chức, cá nhân. 

d) Các tổ chức, cá nhân không đƣợc tự ý chặt phá các loại cây xanh lâu năm trong khu du lịch và các 

di tích lịch sử - văn hóa. Tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp trong các khu du lịch, vì mục 

đích cải tạo mặt bằng hoặc lý do chính đáng khác muốn chặt, đốn cây xanh lâu năm phải đƣợc cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền cho phép. 

Điều 8. Quy định về bảo đảm an toàn cho khách trong khu du lịch. 

1. Đơn vị quản lý khu du lịch; Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch phải có biện pháp bảo 

đảm an toàn cho khách du lịch; có biện pháp phòng, tránh rủi ro và tổ chức bộ phận bảo vệ, cứu hộ, 

cứu nạn cho khách du lịch. 

2. Đơn vị quản lý khu du lịch; Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch có trách nhiệm cảnh báo 

nguy cơ gây nguy hiểm cho khách du lịch; thông báo, chỉ dẫn kịp thời cho khách du lịch trong trƣờng 

hợp khẩn cấp; áp dụng biện pháp cần thiết, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong 

việc cứu hộ, cứu nạn cho khách du lịch. 

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống phải tuân thủ đúng quy định về điều kiện chung bảo 

đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Điều 9. Quy định về an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các khu du lịch 

1. Đơn vị quản lý khu du lịch; Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch phải chấp hành đầy đủ 

các quy định về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu du lịch và có trách nhiệm 

nhƣ sau: 

a) Thực hiện đầy đủ chế độ đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định; quản lý hộ tịch, hộ khẩu và hộ 

chiếu, visa đối với khách quốc tế. 

b) Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng ở địa phƣơng thành lập tổ, đội tự quản về an 

ninh trật tự và tổ chức tập huấn định kỳ kiến thức pháp luật đối với đội viên, hội viên. 

c) Đơn vị quản lý khu du lịch phải thành lập và công khai đƣờng dây nóng để tiếp nhận những phản 

ánh, tố giác vi phạm, góp ý của khách du lịch và ngƣời dân. 

d) Các phƣơng tiện vận tải khách du lịch trong các khu du lịch phải đƣợc đăng ký và quản lý theo quy 

định. 

e) Tham gia phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội; không đƣợc mua bán, tàng trữ, sử 

dụng trái phép chất ma túy, các chất gây nghiện; không tổ chức, chứa chấp, môi giới mua bán dâm; 

không kinh doanh, phổ biến văn hóa phẩm thuộc loại cấm lƣu hành; không tuyên truyền hoạt động mê 

tín dị đoan, truyền đạo trái phép và thực hiện các hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc làm 

ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng du lịch. 

g) Không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, các chất dễ cháy, chất độc, 

chất phóng xạ; không chứa chấp tội phạm đang trốn tránh pháp luật và các hoạt động trái pháp luật 

khác. 

h) Thực hiện các quy định về an toàn giao thông, không đƣợc xây dựng nhà cửa, hàng quán có mái 

che, mái vẩy và các công trình phù trợ vi phạm hành lang an toàn giao thông. 

i) Các phƣơng tiện của khách đến các khu du lịch đều phải để đúng nơi quy định. Đơn vị quản lý khu 

du lịch; Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch có trách nhiệm đảm bảo an toàn phƣơng tiện, 

tài sản cho khách du lịch. 

k) Có kế hoạch, phƣơng án và các phƣơng tiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. 
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2. Đơn vị quản lý khu du lịch; Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch phải trang bị đầy đủ các 

trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho khách tham quan du lịch khi 

tham gia các dịch vụ. 

3. Tuân thủ những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống các tệ 

nạn xã hội; đảm bảo hoạt động trong các khu du lịch trên địa bàn tỉnh không làm phƣơng hại đến quốc 

phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Điều 10. Quy định về bảo vệ môi trƣờng trong các khu du lịch 

1. Môi trƣờng trong khu du lịch phải đƣợc bảo vệ, tôn tạo và phát triển theo hƣớng xanh, sạch, đẹp, an 

ninh, an toàn, lành mạnh và văn minh. 

2. Đơn vị quản lý khu du lịch; Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch phải xây dựng và niêm 

yết nội quy trong đó có những quy định về bảo vệ môi trƣờng. Tổ chức phƣơng tiện, hệ thống thu 

gom, xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng đúng quy định. 

3. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lƣu trú du lịch trong khu du lịch phải tuân thủ những quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với những nơi gây ô nhiễm 

hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm đến môi trƣờng xung quanh. 

4. Đơn vị quản lý khu du lịch; Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch phải có các hoạt động 

tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trƣờng nhƣ: treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu 

mang những thông điệp về bảo vệ môi trƣờng. 

5. Đơn vị quản lý khu du lịch; Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch phải có báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng hoặc kế hoạch bảo vệ môi trƣờng trong quá trình hoạt động kinh doanh đƣợc cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuân thủ đúng quy định về bảo vệ môi trƣờng và các quy định sau: 

a) Có hệ thống nhà vệ sinh công cộng theo tiêu chuẩn quy định; có các biện pháp phòng chống, khắc 

phục tình trạng ô nhiễm môi trƣờng; có trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do có hành vi làm tổn hại đến 

môi trƣờng. 

b) Thực hiện thu gom rác thải, nƣớc thải phải đúng quy định. Không xả rác, chất thải, xác động vật... 

xuống ao, hồ, sông, suối tại các khu du lịch. 

c) Bảo vệ nghiêm ngặt, không cho chặt phá cây xanh lâu năm, cây gỗ quý trong khu du lịch, khi cải 

tạo mặt bằng cần chặt cây trồng lâu năm phải đƣợc cấp có thẩm quyền cho phép. 

d) Không thả rông gia súc, gia cầm trong các khu du lịch. 

Điều 11. Quy định về xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ 

khách du lịch 

1. Hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch nhằm mục đích tạo 

điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận các khu du lịch dễ dàng. Các tấm biển phải tuân thủ theo tiêu 

chuẩn quy định của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Nhà nƣớc có trách nhiệm đầu tƣ xây dựng mới và nâng cấp hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn đặt 

trong thành phố, thị trấn và quốc lộ chạy qua địa phận tỉnh; điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du 

lịch tại các khu du lịch trọng điểm. Kinh phí xây dựng từ nguồn ngân sách cho phát triển kinh tế. 

3. Đơn vị quản lý khu du lịch; Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch có trách nhiệm đầu tƣ 

xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch trong các địa 

điểm đã đƣợc cơ quan thẩm quyền giao quản lý, khai thác. 

Điều 12. Quy định về bảo tồn văn hóa tại các khu du lịch 

1. Đơn vị quản lý khu du lịch; Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch phải có trách nhiệm bảo 

vệ các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình công cộng; giữ gìn phong tục, tập quán 
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truyền thống tốt đẹp, nghệ thuật, lễ hội dân gian các dân tộc và phát huy nghề thủ công truyền thống; 

thực hiện nếp sống văn hóa góp phần xây dựng môi trƣờng văn hóa du lịch văn minh. 

2. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và các hoạt động văn hóa tại các khu du lịch phải tuân 

thủ quy định về quản lý đối với di sản văn hóa và dịch vụ văn hóa. Việc tổ chức khai thác các di tích 

lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ kinh doanh du lịch phải đƣợc phép của cơ quan Nhà 

nƣớc có thẩm quyền. 

3. Hoạt động trong các khu du lịch trên địa bàn tỉnh không đƣợc làm ảnh hƣởng đến các giá trị văn hóa 

truyền thống, đạo đức và thuần phong mỹ tục của các dân tộc Bắc Kạn, đồng thời khuyến khích: 

a) Sử dụng trang phục dân tộc cho nhân viên khi phục vụ khách tham quan du lịch. 

b) Tham gia bảo tồn, duy trì kiến trúc nhà sàn các dân tộc Bắc Kạn bằng chất liệu truyền thống. 

c) Tham gia các hoạt động bảo tồn, sử dụng và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống 

của các dân tộc Bắc Kạn; xây dựng các đội văn nghệ dân tộc phục vụ khách tham quan du lịch. 

Chƣơng IV 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG 

TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU DU LỊCH 

Điều 13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển các khu 

du lịch trên địa bàn tỉnh; phối hợp kiểm tra, giám sát nội dung và tiến độ thực hiện các dự án đầu tƣ 

phát triển du lịch theo quy hoạch đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thực hiện 

quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết đối với các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

3. Phối hợp với các Sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện quản lý 

nhà nƣớc đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

4. Thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh. 

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các dự án đầu tƣ phát triển tại các khu du lịch để trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đảm bảo thực hiện quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng hiệu quả tài 

nguyên du lịch. 

6. Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc chấp hành quy định đối với các 

hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, lƣu trú, hƣớng dẫn viên du lịch, ăn uống, thể thao, vui chơi, 

giải trí và dịch vụ liên quan khác phục vụ khách du lịch trong các khu du lịch trên địa bàn tỉnh theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

7. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm đối với dự án đầu tƣ không đúng quy 

hoạch hoặc có tác động phá hoại tài nguyên du lịch và cảnh quan môi trƣờng; các cơ sở kinh doanh 

gây ô nhiễm môi trƣờng, xâm hại tài nguyên du lịch. 

8. Nghiên cứu, tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tƣ xây 

dựng và phát triển các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

9. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thành phố quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ 

phát triển du lịch theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

1. Tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ, dự án đầu tƣ tại các khu 

du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ 

chức, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định 

của pháp luật. 
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2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 

nguồn kinh phí ngân sách nhà nƣớc đầu tƣ hạ tầng du lịch cho các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Phối 

hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giám sát, theo dõi, đôn đốc 

chủ đầu tƣ thực hiện các dự án đầu tƣ hạ tầng du lịch tại các khu du lịch. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn từ ngân sách hỗ trợ các dự án đầu tƣ hạ tầng phát triển các khu du lịch 

trên địa bàn tỉnh. 

Điều 15. Sở Tài chính 

1. Hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. 

2. Hƣớng dẫn, kiểm tra việc sử dụng các nguồn kinh phí thu đƣợc trong hoạt động của các khu du lịch 

theo quy định. 

Điều 16. Sở Công thƣơng 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, hỗ trợ xây 

dựng hệ thống cung cấp điện cho các dự án đầu tƣ xây dựng tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

2. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trƣờng thƣờng xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động kinh 

doanh bán hàng hóa không đảm bảo chất lƣợng tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Điều 17. Sở Giao thông vận tải 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quy 

hoạch, đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông đến các khu du lịch; quy hoạch, cấp phép các bến, bãi đỗ 

xe, phƣơng tiện thủy nội địa tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông đối với các phƣơng tiện vận 

chuyển khách du lịch đến các khu du lịch; các phƣơng tiện vận chuyển khách trong khu du lịch có liên 

quan đến hệ thống giao thông đƣờng bộ và đƣờng thủy nội địa theo thẩm quyền; kiểm tra các bến, bãi 

và điểm dừng đỗ phƣơng tiện, xử lý vi phạm đối với các phƣơng tiện vận chuyển khách du lịch theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 18. Sở Tài Nguyên và Môi trƣờng 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực quản 

lý của ngành; hƣớng dẫn thủ tục đất đai, môi trƣờng đối với các dự án đầu tƣ phát triển du lịch tại các 

khu du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện kiểm tra việc sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trƣờng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ du 

lịch tại các khu du lịch và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát chất lƣợng môi trƣờng tại các khu 

du lịch và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trƣờng đảm bảo các quy định của pháp luật. 

Điều 19. Sở Xây dựng 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lập và 

triển khai quy hoạch xây dựng các khu du lịch trên địa bàn tỉnh; hƣớng dẫn thủ tục về xây dựng các 

khu du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về xây dựng tại 

các khu du lịch trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền pháp luật quy định. 

Điều 20. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác 

quản lý về đầu tƣ xây dựng hạ tầng thông tin truyền thông tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động thông tin 

truyền thông tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền pháp luật quy định. 
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Điều 21. Sở Y tế 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp 

quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hƣớng dẫn các khu du lịch thực hiện các quy định về 

vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; xây dựng phƣơng án cứu nạn, cứu hộ về y tế cho 

khách du lịch. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ 

sinh an toàn thực phẩm tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Điều 22. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác 

quản lý các dự án đầu tƣ phát triển tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh có sử dụng đất nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngƣ nghiệp theo quy hoạch của ngành. 

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ 

đạo, hƣớng dẫn, hỗ trợ các dự án nông nghiệp trong các khu du lịch thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi phục vụ sản xuất tạo ra các sản phẩm nông, lâm, ngƣ nghiệp đặc sản phục vụ du lịch. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hỗ trợ các khu du lịch tham gia khôi phục và 

duy trì các nghề truyền thống để tạo ra các sản phẩm quà lƣu niệm đặc trƣng của tỉnh Bắc Kạn phục vụ 

nhu cầu của khách du lịch. 

Điều 23. Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống các tệ nạn xã 

hội và kiểm tra, xử lý các vi phạm về tệ nạn xã hội tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai 

chƣơng trình dạy nghề cho lao động nông thôn có đủ điều kiện làm việc tại các khu du lịch thực hiện 

chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch cho các khu du lịch. 

Điều 24. Công an tỉnh 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hƣớng dẫn việc thực hiện các quy định của 

Nhà nƣớc về giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại các 

khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc chấp 

hành công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự tại các khu du lịch 

trên địa bàn tỉnh. 

3. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự, cứu 

hộ, cứu nạn; cấp phép các cơ sở, đơn vị kinh doanh đủ điều kiện về an ninh trật tự; thanh tra, kiểm tra 

các dịch vụ hoạt động kinh doanh trong các khu du lịch trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. 

4. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các khu du 

lịch trên địa bàn quản lý. 

Điều 25. Cục Thuế tỉnh 

1. Hƣớng dẫn việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ; kiểm tra, thanh tra 

về hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định. 

2. Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản pháp luật về thuế có liên quan trong việc 

quản lý thuế đối với các các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trong khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Điều 26. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

1. Chỉ đạo đối với các dự án đầu tƣ phát triển tại các khu du lịch trên địa bàn thực hiện theo đúng quy 

hoạch, đề án phát triển du lịch của tỉnh và của huyện, thành phố đã đƣợc phê duyệt. 
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2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành chức năng tham mƣu cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh cơ chế, chính sách về quy hoạch, quản lý, sử dụng và bảo vệ các khu du lịch trên địa tỉnh. 

3. Chỉ đạo các ngành chức năng thuộc huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng, thị trấn thực 

hiện tốt công tác quản lý tài nguyên du lịch, bảo vệ, tôn tạo, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch; 

xây dựng môi trƣờng du lịch trong các khu du lịch xanh - sạch - đẹp. 

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các khu du 

lịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật và quy định này. 

5. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh gửi Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khi đủ điều kiện công 

nhận theo quy định của Luật Du lịch. 

6. Chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng, thị trấn thực hiện tốt công tác 

quản lý các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch cộng đồng trong các khu du lịch 

trên địa bàn theo quy định của pháp luật và quy định này. 

7. Thực hiện quản lý nhà nƣớc về du lịch tại các khu du lịch trên địa bàn theo quy định; thực hiện các 

biện pháp bảo vệ tài nguyên du lịch; giữ gìn vệ sinh môi trƣờng; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại 

các khu du lịch trên địa bàn. 

8. Chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong các khu du lịch trên địa bàn theo 

thẩm quyền; trƣờng hợp vƣợt quá thẩm quyền quy định thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành 

chức năng của tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chƣơng V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 27. Khen thƣởng và xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt các quy định của Quy định này góp 

phần xây dựng và phát triển các khu du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ đƣợc khen thƣởng theo quy định của 

pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong Quy định này và các quy định pháp luật khác cóliên 

quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 28. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm triển khai, hƣớng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện Quy định này; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả 

thực hiện. 

2. Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện trách nhiệm đƣợc giao 

trong Quy định này. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai, hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện Quy định này đối với các khu du lịch thuộc địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị việc xử lý đối với vi 

phạm theo thẩm quyền; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Quy định này về Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng, thị trấn chỉ đạo việc thực hiện công tác quản lý tại các khu du lịch 

theo nội quy, quy chế của khu du lịch và các nội dung tại Quy định này. 

5. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch trong các khu du lịch có 

trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Quy định này. 

6. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có vƣớng mắc, phát sinh, các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung theo quy định./. 
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Phụ lục 5: Các điểm di tích quốc gia thuộc di tích ATK: Tân Trào, Định Hóa, Chợ Đồn 

Di tích ATK Tân Trào 

1. Cụm di tích Nà Nưa, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương  

Cụm di tích Nà Nƣa đƣợc công nhận di tích lịch sử quốc gia năm 

1975 bao gồm 05 di tích cấu thành: Di tích Lán Nà Nƣa, Di tích Lán Cảnh vệ, 

Di tích Lán Điện Đài, Di tích Lán Đồng Minh, Di tích Lán họp Hội nghị cán 

bộ toàn quốc của Đảng. Đây là cụm di tích mà tên mỗi di tích thuộc cụm di 

tích này đều gắn với những sự kiện, nhân vật, nhiệm vụ của Đảng trong cuộc 

lãnh đạo nhân dân đấu tranh dành độc lập cho dân tộc.  

 

 
2.  Di tích cây đa Tân Trào 

Di tích cây đa Tân Trào, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn đã trở 

thành một trong những biểu tƣợng bất diệt của cách mạng Tháng Tám, là 

minh chứng hùng hồn cho lễ xuất quân công khai đầu tiên của Quân giải 

phóng Việt Nam. Đƣợc bảo tồn đến ngày nay, cây đa Tân Trào đƣợc Đảng 

và Nhà nƣớc ta công nhận di tích lịch sử quốc gia năm 1975.  

 

 
3. Di tích đình Tân Trào 

Đình Tân Trào thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dƣơng 

đƣợc dựng năm 1853 (năm thứ 6 triều Tự Đức), nằm cách làng Kim Long 

400 m, đình nhìn về hƣớng Nam nên đình còn đƣợc gọi là đình Kim Long. 

Đình có lối kiến trúc theo kiểu nhà sàn miền núi, mái lợp lá cọ, xung quanh 

để trống. Đình Tân Trào là kết quả lao động, là sản phẩm nghệ thuật của 

nhân dân bản địa nơi đây, bên cạnh đó đình Tân Trào còn có một giá trị lịch 

sử lớn lao bởi đây là nơi gắn với nhiều sự kiện quan trọng của Đảng và Bác 

Hồ trong những năm kháng chiến. 

 

 

4. Di tích đình Hồng Thái 

Di tích đình Hồng Thái thuộc thôn Hồng Thái, xã Tân Trào, huyện Sơn 

Dƣơng. Đình đƣợc cất dựng năm thứ 4 của triều Khải Định, năm 1919. Đình có 

kiến trúc gỗ, mái lợp lá cọ gồm ba gian, hai chái đƣợc dựng lên nhằm đáp ứng 

nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tín ngƣỡng, của cộng đồng địa phƣơng. Tên đình 

Hồng Thái ra đời gắn liền với sự kiện nhân dân Kim Trận đứng lên khởi 

nghĩa vũ trang giành chính quyền vào tháng 3 năm 1945, dƣới sự lãnh đạo 

của Đảng mà ở đây trực tiếp là đồng chí Chu Quý Lƣơng. Sau khi giành 

đƣợc chính quyền, đồng bào lấy tên liệt sỹ Phạm Hồng Thái đặt tên cho 

đình, đình mang tên đình Hồng Thái từ đó. 

 

 

 

5. Cụm di tích trụ sở Phân khu Nguyễn Huệ 

Cụm di tích trụ sở Phân khu Nguyễn Huệ thuộc thôn Ao Búc, xã 

Trung Yên, huyện Sơn Dƣơng đƣợc cấp bằng di tích quốc gia năm 2000. 

Cụm di tích đƣợc cấu thành bởi 04 di tích quan trọng, đó là: Di tích Lò rèn 

vũ khí thô sơ, Lán Khuôn Trút, Hang đá Ao Búc và di tích Lán Ngòi Cạn. 

Cụm di tích trụ sở Phân khu Nguyễn Huệ ra đời gắn liền với sự kiện thành 

lập chính quyền cách mạng đầu tiên trong cả nƣớc. 
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6. Cụm di tích Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ 

Cụm di tích Chủ tịch phủ - Thủ tƣớng phủ thuộc thôn Lập Binh, xã 

Bình Yên, huyện Sơn Dƣơng bao gồm 08 di tích cấu thành là: Di tích Văn 

phòng Chủ tịch phủ - Thủ tƣớng phủ, Hội trƣờng Văn phòng Chủ tịch phủ 

- Thủ tƣớng phủ, Nhà làm việc của đồng chí Phó thủ tƣớng chính phủ Phạm 

Văn Đồng và phòng 7, Phòng Bí thƣ Chủ tịch phủ, Nhà khách Văn phòng 

Chủ tịch phủ - Thủ tƣớng phủ, Phòng Hành chính văn phòng Chủ tịch Phủ - 

Thủ tƣớng phủ, Phòng Nghiên cứu Văn phòng Chủ tịch phủ -Thủ tƣớng phủ, 

Ban Thanh tra Chính phủ. Các di tích thuộc cụm di tích này đều gắn với nơi 

ở và làm việc của các tổ chức Đảng, Nhà nƣớc ta trong những năm kháng 

chiến. Cụm di tích đƣợc cấp bằng di tích quốc gia năm 2000. 

 

 

 
7. Di tích Nha Công an Trung Ương 

Di tích Nha Công an Trung Ƣơng thuộc thôn Đồng Đon, xã Minh 

Thanh, huyện Sơn Dƣơng  tỉnh Tuyên Quang, đƣợc cấp bằng di tích quốc 

gia vào năm 1999. Đây là nơi ở và làm việc của các cán bộ nhân viên Nha 

Công an Trung ƣơng kể từ tháng 4 năm 1947 đến tháng 9 năm 1950. Là nơi 

đóng quân đâu tiên và trong thời gian dài nhất của Nha Công an Trung Ƣơng 

trong kháng chiến chống Pháp.  

 

 
 

 
8. Cụm di tích Hầm và lán an toàn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 

Ban Thường trực Quốc hội, Mặt trận Liên Việt 

Cụm di tích Hầm và lán an toàn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Ban 

Thƣờng trực Quốc hội, Mặt trận Liên Việt đƣợc cấp bằng di tích quốc gia 

vào năm 2000, thuộc địa phận thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn 

Dƣơng tỉnh Tuyên Quang. Cụm di tích này gồm 3 di tích: Di tích Lán và 

hầm an toàn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Di tích Ban Thƣờng trực Quốc 

hội; Di tích Mặt trận Liên Việt 

 

 

 

9. Di tích Bộ Ngoại giao 

Di tích Bộ Ngoại giao thuộc địa phận thôn Dõn, xã Minh Thanh, 

huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang đƣợc Nhà nƣớc công nhận là di tích 

lịch sử của Bộ Ngoại giao và cấp bằng di tích quốc gia vào năm 2000. Đây 

là nơi ở và làm việc của cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao tại chiến khu Việt 

Bắc trong những năm tháng cả nƣớc chống thực dân Pháp xâm lƣợc 

 

 



 

 

278 

10. Di tích Việt Nam Thông tấn xã 

Di tích Việt Nam Thông tấn xã thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên, 

huyện Sơn Dƣơng là một trong những di tích lịch sử cách mạng, thuộc khu 

di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, đƣợc Nhà nƣớc cấp bằng di tích quốc gia 

năm 2001. Đây là trung tâm thông tin tuyên truyền của Trung ƣơng Đảng và 

Chính phủ trong thời kỳ cách mạng. Những năm tháng ở, làm việc tại đây, 

Việt Nam Thông tấn xã đã phản ánh trung thực đời sống và tình hình chiến sự 

của đất nƣớc lúc bấy giờ, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, hƣớng dẫn, 

động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp nhƣ 

diệt giặc đói, giặc dốt, tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu rõ âm mƣu 

thâm độc và xảo quyệt của kẻ thù, động viên nhân dân chung sức, đồng lòng 

tham gia công cuộc kháng chiến của nƣớc nhà.  

 

 

11. Di tích Nha Thông tin 

Di tích Nha Thông tin thuộc thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn 

Dƣơng, là nơi Nha Thông tin ở, làm việc từ giữa năm 1951 đến đầu năm 

1952. Nha gồm các bộ phận nhƣ: Văn phòng do đồng chí Phạm Đình Đăng phụ 

trách; Nghiên cứu, sƣu tầm tƣ liệu do đồng chí Lê Chân phụ trách; Biên tập do 

đồng chí Lƣơng Khánh Nhạ phụ trách; Điện ảnh, Nhiếp ảnh do đồng chí 

Nguyễn Đăng Bảy phụ trách. Thời gian ở, làm việc tại đây, bằng những bản 

tin, bài báo, những bài thơ, những bài hát cách mạng, thông tin trên đài phát 

thanh, Nha Thông tin đã phản ánh trung thực đời sống và tình hình chiến sự 

của đất nƣớc thời kỳ cách mạng, đồng thời tuyên truyền, động viên, khích lệ 

các tầng lớp nhân dân thực hiện những nhiệm vụ khẩn cấp.  

 

 

12. Di tích Bộ Nội vụ 

Di tích Bộ Nội vụ thôn Yên Thƣợng, xã Trung Yên, huyện Sơn 

Dƣơng đƣợc cấp bằng di tích quốc gia vào năm 2004. Là nơi Bộ Nội vụ 

chuyển đến ở và làm việc vào năm 1948. Tại đây, Bộ Nội vụ đã luôn chỉ 

đạo, theo dõi, giám sát Uỷ ban kháng chiến hành chính các cấp trong toàn 

quốc, chỉ đạo sát sao các bộ phận trực thuộc nhƣ: Nha công an Trung ƣơng, 

Nha Thông tin Tuyên truyền, Đài tiếng nói Việt Nam... 

 

 

 

13. Di tích Bộ Tư pháp 

Di tích Bộ Tƣ pháp thuộc thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn 

Dƣơng, là nơi Bộ Tƣ pháp đến sinh hoạt và làm việc từ cuối năm 1949 đến 

tháng 9 năm 1950. Lúc này, Bộ Tƣ pháp có khoảng 30 ngƣời, ông Vũ Đình 

Hòe (tức Khiêm) giữ chức vụ là Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp. Tại đây, Bộ Tƣ 

pháp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trực thuộc Chính phủ nhƣ: Nha 

Công an, Bộ Nội vụ... giám sát chặt chẽ việc thực thi pháp luật của Nhà 

nƣớc, chấn chỉnh những sai phạm ở các địa phƣơng còn mắc phải, dung hòa 

mối bất hòa giữa bộ máy Tƣ pháp và Ủy ban Hành chính các cấp, quản lý 

thống nhất hệ thống ngành tƣ pháp từ Trung Ƣơng đến các địa phƣơng, tổ 

chức giảng dạy cho trƣờng Đại học Pháp lý.  
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14. Di tích Ban Nông vận Trung ương 

Di tích Ban Nông vận Trung Ƣơng là nơi các đồng chí cán bộ, nhân 

viên trong Ban Nông vận Trung Ƣơng đến ở và làm việc vào tháng 5 năm 

1952. Di tích nằm trong địa phận khu Ao Rừm, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, 

huyện Sơn Dƣơng và đƣợc cấp bằng di tích vào năm 2005. Ban Nông vận 

Trung Ƣơng đã góp phần tập hợp giai cấp nông dân Việt Nam thành một 

khối thống nhất, động viên cao độ tinh thần cách mạng cho nông dân hăng 

hái lao động sản xuất, thi đua, nhằm xây dựng hậu phƣơng vững chắc, tạo ra 

khí thế mới, sức mạnh mới trong giai cấp nông dân, góp phần làm nên thắng 

lợi cho cách mạng Việt Nam. 

 

 

 

15. Di tích Ban Tổ chức Trung ương 

Di tích Ban Tổ chức Trung Ƣơng thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Trào, 

huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang, là nơi Ban Tổ chức Trung Ƣơng chuyển 

sang ở và làm việc sau khi rời Bình Thành, Định Hóa, Thái Nguyên vào cuối 

năm 1949.  

 
16. Di tích Ban Tuyên huấn Trung ương 

Di tích Ban Tuyên huấn Trung Ƣơng, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, 

huyện Sơn Dƣơng đƣợc nhà nƣớc công nhận và cấp bằng di tích vào năm 

2005. Nhiệm vụ của Ban Tuyên huấn Trung Ƣơng trong thời gian này là 

lãnh đạo công tác tuyên truyền ở các bộ phận: Nha Thông tin, Hội Văn nghệ, 

Hội Mác, Báo chí, Tuyên truyền bộ đội, Tuyên truyền mặt trận và các đoàn 

thể quần chúng.  

 

 
17. Di tích Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Di tích Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là nơi các cán bộ, nhân 

viên trong Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ở và làm việc kể từ giữa năm 

1952 đến tháng 8 năm 1954. Di tích thuộc thôn Cầu, xã Minh Thanh, huyện 

Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang. Trong suốt giai đoạn kháng chiến, Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam thông qua những hoạt động ý nghĩa của mình, đã tập 

hợp những ngƣời lao động, giai cấp công nhân trên toàn lãnh thổ Việt Nam 

thành một khối thống nhất, tạo nên sức mạnh to lớn đánh đuổi thực dân Pháp 

xâm lƣợc, làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc Việt Nam. 

 

 

18. Cụm di tích ATK Kim Quan 

Cụm di tích ATK Kim Quan, thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên 

Sơn đƣợc công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1993. Cụm di tích 

bao gồm 7 di tích: Di tích Lán ở, làm việc và hầm an toàn của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh; Di tích Hầm an toàn của Trung ƣơng Đảng; Di tích Hầm an toàn 

của Chính phủ; Di tích Nhà ở, làm việc của đồng chí Tổng Bí thƣ Trƣờng 

Chinh; Di tích Văn phòng Trung Ƣơng Đảng; Di tích Vực Nhù; Di tích Ban 

tổ chức Trung Ƣơng. Cụm di tích ATK Kim Quan là minh chứng quan trọng 

trong những tháng ngày hoạt động và lãnh đạo cách mạng của Đảng và Bác 

với những quyết sách quan trọng trong thời điểm trọng đại của dân tộc ta. 
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Di tích ATK Định Hóa 

1. Địa điểm thành lập Việt Nam giải phóng quân 

Di tích thuộc Đình làng Quặng, xã Định Biên, huyện Định Hóa, gắn 

với sự kiện và địa điểm là nơi hội họp của cán bộ Việt Minh, ngày 

24/4/1945, Tổng bộ Việt Minh đã cùng cán bộ chỉ huy Cứu quốc quân tổ 

chức lớp học ngắn ngày cho cán bộ địa phƣơng do đồng chí Phan Thanh 

Giản phụ trách. Ngày 15/5/1945, tại đây đã diễn ra lễ hợp nhất đội Việt Nam 

tuyên truyền giải phóng quân với các đội Cứu quốc quân thành Việt Nam 

giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy trƣởng Bộ Tƣ 

lệnh Quân Giải phóng gồm các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn, 

Trần Đăng Ninh. Trong thời gian gần đây, tại địa điểm này đã dựng bia ghi 

dấu sự kiện và phục dựng lại đình làng Quặng. 

 

 

 

2. Địa điểm Bác ở và làm việc tại đồi Khau Tý năm 1947 

Di tích thuộc xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, gắn với sự kiện ngày 

20/5/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng 8 đồng chí bảo vệ do Bác đặt tên 

“Trƣờng, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi” đã xây dựng “Phủ 

Chủ tịch” đầu tiên tại đồi Khau Tý, Điềm Mặc. Từ Phủ Chủ tịch ở Khau Tý, 

Hồ Chủ tịch viết thƣ cho Ban tổ chức lấy ngày 27/7/1947 là “Ngày thƣơng 

binh toàn quốc”. Tại đây Bác hoàn thành cuốn “Sửa đổi lối làm việc” với bút 

danh X.Y.Z và viết bài thơ “Cảnh khuya”. Đây là nơi ở và làm việc của Bác 

từ trung tuần tháng 5 năm 1947 đến đêm ngày 20/5/1947. Trong thời gian 

này, Bác đã đƣa ra các quyết sách quan trọng để chỉ đạo quân dân ta đập tan 

cuộc tấn công lên Việt Bắc của quân Pháp trong chiến dịch thu - đông năm 

1947. Di tích đƣợc phục dựng vào năm 2004-2005, với các hạng mục: nhà 

sàn, nhà bếp, giao thông hào... 

 

 

3. Địa điểm Bác ở và làm việc tại đồi Tỉn Keo  

Địa điểm thuộc xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tại đây, ngày 

6/12/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị thông qua 

kế hoạch tác chiến Đông Xuân (1953-1954) quyết định mở chiến dịch Điện 

Biên Phủ. Di tích gồm các hạng mục: lán ở của Bác và lán của anh em bảo vệ, 

giúp việc, lán họp Bộ Chính trị, trạm gác, hầm trú, hào thoát xuống chân 

đồi…. Tại đây, Bác đã soạn thảo, ký nhiều văn kiện quan trọng và cùng Bộ 

Chính trị đƣa ra những quyết định quan trọng, đem lại thắng lợi cho chiến 

cuộc Đông Xuân (1953-1954). Hiện tại, lán ở của Bác, lán họp Bộ Chính trị 

và một số hạng mục khác... đã đƣợc phục dựng lại bằng gỗ, vầu, mái lợp lá cọ. 

 

 

 

4. Cụm di tích Bác ở Khuôn Tát  

Cụm di tích là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc năm 1947-

1948, cuối 1953, đầu 1954. Tại địa điểm này, Bác đã từng ở và làm việc từ 

ngày 20/11/1947 đến tháng 01 năm 1954. Trong thời gian tại đây, Bác đã đề 

ra nhiều quyết sách quan trọng để chỉ đạo kháng chiến, kiến quốc. Di tích 

lịch sử Khuôn Tát bao gồm: Đoạn suối, cây đa Khuôn Tát – ghi dấu nơi Bác 

cùng anh em bảo vệ tắm giặt, câu cá, chơi bóng chuyền và hầm, lán Khuôn 

Tát – nơi Bác giao nhiệm vụ cho Đại tƣớng – Tổng Tƣ lệnh Võ Nguyên 

Giáp trƣớc khi cầm quân ra mặt trận Điện Biên Phủ: “Tƣớng quân tại ngoại, 

giao cho chú toàn quyền quyết định, trận này rất quan trọng phải đánh cho 

thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh…”. 

Năm 2000, cụm di tích đã phục dựng nhà sàn Bác ở, làm việc, hệ 

thống đƣờng hầm và một số hạng mục khác trong di tích.  
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5. Địa điểm Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương 

Đảng làm việc tại Phụng Hiển trong thời gian 1947-1949 

Địa điểm thuộc xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, là nơi làm việc 

trong thời kỳ đầu của Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh, Văn phòng Trung ƣơng 

Đảng và Báo Sự thật tại ATK Định Hóa. 

 

 

 

6. Địa điểm Cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân 

Việt Nam trong thời gian 1949-1954 

Địa điểm thuộc xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, đây là nơi Đại tƣớng 

Võ Nguyên Giáp đã ở và làm việc cùng với Văn phòng Bộ tổng tƣ lệnh từ 

năm 1949-1954. Tại đây Đại tƣớng đã họp bàn thông qua chủ chƣơng, kế 

hoạch và phƣơng án tác chiến nhiều chiến dịch của Tổng quân ủy, Bộ tổng 

Tham mƣu trình Ban thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng. Từ nơi đây Đại tƣớng lên 

đƣờng chỉ huy nhiều chiến dịch nhƣ: Chiến dịch Trung Du, Hoàng Hoa 

Thám, Hà Nam Ninh, Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên Phủ. Trụ sở làm việc 

của đại tƣớng Võ Nguyên Giáp, Văn phòng Tổng Quân ủy và địa điểm Văn 

phòng Bộ Tổng Tƣ lệnh trên đồi Khau Cuội. Tại địa điểm này, nhiều kế 

hoạch quân sự quan trọng đã đƣợc xây dựng, trình Thƣờng vụ Trung Ƣơng 

Đảng và Bác Hồ phê duyệt. Tại địa điểm này, năm 2004, Bộ Quốc phòng 

dựng lại lán làm việc của Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp, hầm, hào bảo vệ,... 

lập nhà bia di tích Cơ quan Bộ Tổng Tƣ lệnh. 

 

 

 

 

 

7. Thắng cảnh thác Khuôn Tát  

Thắng cảnh thuộc xã Phú Bình, huyện Định Hóa, vốn là một thác 

nƣớc gồm 7 tầng, nằm trên đồi Khẩu Goại, thuộc dãy núi Khau Nhị, tiếp nối 

với dãy núi Hồng. Khi làm việc tại đồi Tỉn Keo, Bác từng ngồi câu cá và 

cùng anh em bảo vệ, giúp việc tắm, giặt tại thác này. Hiện nay, thác vẫn giữ 

đƣợc cảnh đẹp tự nhiên, môi trƣờng trong sạch. Thác 7 tầng, đá tạo 7 tầng 

thác nhƣ bậc thang nhà sàn, tạo nên một thắng cảnh đẹp trong di tích ATK 

Định Hóa. 

 

 

8. Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam  

Địa điểm thuộc xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, gắn với sự kiện 

ngày 21/4/1950 diễn ra Đại hội thành lập Hội những ngƣời viết báo Việt 

Nam, bầu ra BCH gồm 10 nhà báo, đồng chí Xuân Thủy làm Hội trƣởng, 

đồng chí Nguyễn Thành Lê làm Tổng thƣ ký, đồng chí Phạm Văn Hỏa làm 

phó Tổng thƣ ký, đồng chí Đỗ Đức Dục (Báo Độc lập), đồng chí Hoàng 

Tùng (Tạp chí sinh hoạt nội bộ) làm phó Hội trƣởng. Di tích thuộc xóm 

Roòng Khoa, bên sƣờn đồi Khẩu Goại. Đây là nơi đã diễn ra Hội nghị quyết 

định việc đổi tên Hội Nhà báo Việt Nam thành Hội Những ngƣời viết báo 

Việt Nam (ngày 21/4/1950). Tại đây, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp 

với một số cơ quan khác xây dựng nhà bia lƣu niệm. 
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9. Địa điểm thành lập Ủy ban hòa bình Việt Nam 

Địa điểm thuộc xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, gắn với sự kiện 

ngày 19/11/1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc diễn ra Hội nghị thành 

lập Uỷ ban Bảo vệ hòa bình Việt Nam. Trong kháng chiến, Ủy ban này đã 

có những chủ trƣơng, chính sách cổ vũ, động viên nhân dân ta và kiều bào ở 

nƣớc ngoài, đặc biệt là ở Pháp, góp sức vào cuộc kháng chiến. Tại đây, Liên 

hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã cho dựng bia đá, khắc thƣ của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị. 

 

 

10. Địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung Ương  

Địa điểm nằm ở Đồi Pụ Miếu, xóm Phụng Hiển, xã Điềm Mặc, 

huyện Định Hóa, gắn với địa điểm nơi đặt trụ sở của Ban Kiểm tra Trung 

Ƣơng - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng (tại đồi Pụ Miếu, 

thôn Phụng Hiển). Hiện nay, tại khu vực này đã dựng nhà bia để ghi dấu sự 

kiện lịch sử. 
 

11. Địa điểm Báo Quân đội nhân dân ra số đầu ngày 20/10/1950 

Địa điểm thuộc xã Định Biên, huyện Định Hóa, địa điểm gắn với sự 

kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất trí với đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục 

Chính trị Nguyễn Chí Thanh hợp nhất tờ báo Vệ quốc quân với tờ báo Quân 

du kích thành tờ báo mới đƣợc Bác đặt tên là Quân đội nhân dân. Ngày 

20/10/1950, sau gần ba tháng chuẩn bị, Báo Quân Đội nhân dân đã ra số đầu 

tại thôn Khau Diều, xã Định Biên. 

 

 

12. Địa điểm đồi Pụ Đồn 

Địa điểm là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm 

Đại tƣớng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp năm 1948 tại xã Phú Đình, huyện 

Định Hóa. Tại nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 110/SL 

phong quân hàm Đại tƣớng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp ngày 20/01/1948 

và chủ trì lễ phong quân hàm Đại tƣớng cho đồng chí ngày 28/5/1948, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh cùng Ban Thƣờng trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ 

làm lễ phong quân hàm Đại tƣớng cho đồng chí  Võ Nguyên Giáp, phong 

quân hàm Trung tƣớng cho đồng chí Nguyễn Bình và 9 Thiếu tƣớng 

(Nguyễn Sơn, Lê Thiết Hùng, Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái, Lê Hiến Mai, 

Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa, Trần Tử Bình, Hoàng Sâm). Là nơi nuôi 

dƣỡng, dạy dỗ các em thiếu nhi bị li tán gia đình do chiến tranh đƣợc Bác 

Hồ giao cho các đồng chí bảo vệ giúp việc tìm về nuôi dạy học năm 1947. 

 

 

 

 

 

13. Di tích địa điểm cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân 

Việt Nam  

Di tích thuộc đồi Thẩm Tắng, xã Định Biên, gắn với địa điểm nơi 

đặt cơ quan Cục chính trị trong thời kỳ kháng chiến 1949-1954. Tại khu đồi 

Thẩm Tắng, đồng chí Nguyễn Chí Thanh Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ở 

làm việc trong thời kỳ kháng chiến. 
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14. Di tích địa điểm Trường Nguyễn Ái Quốc năm 1949 

Di tích thuộc làng Luông, xã Bình Thành gắn với địa điểm nơi đặt 

Hội trƣờng Đảng Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ kháng chiến chống thực 

dân Pháp (1949). Tại đây đã mở khoá học đầu tiên đào tạo nguồn cán bộ 

lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh, phó 

Thủ tƣớng Phạm Văn Đồng đã đến giảng bài. Trƣờng Đảng Nguyễn Ái 

Quốc là tiền thân Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay. 

 

 

15. Di tích lịch sử và thắng cảnh Chùa Hang  

Di tích thuộc thị trấn Chợ Chu, gắn với địa điểm nơi Bác Hồ từng ở 

và làm việc sau khi đi chiến dịch Biên giới năm 1950. 

 
16. Di tích nơi ở và làm việc của Bộ Tổng Tham mưu trong thời kỳ 

kháng chiến chống thực dân Pháp 1949-1954 

Di tích thuộc đồi Khảu Cuối (rừng Chuối), xóm Bảo Biên1, xã Bảo 

Linh. Di tích gắn với sự kiện và địa điểm cơ quan Bộ Tổng Tham mƣu đã 

giúp cho Tổng Quân Ủy, Bộ Tổng Tƣ lệnh hoạch định và chỉ đạo thực hiện 

đƣờng lối chủ trƣơng, kế hoạch tác chiến và xây dựng lực lƣợng vũ trang 

nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc từ năm 

1949 đến năm 1954. Cũng tại nơi đây, đồng chí Tổng Tham mƣu trƣởng 

Hoàng Văn Thái đã lên đƣờng đi Chiến dịch Biên giới (16/9-14/10/1950). 

 

 

 

17. Nhà tù Chợ Chu 

Di tích thuộc thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, gắn với sự kiện năm 

1916, thực dân Pháp xây dựng nhà tù bằng tre, nứa, lá để giam thƣờng phạm. 

Đến năm 1942, nhà tù đƣợc xây dựng lại kiên cố, có thể giam 200 ngƣời, để 

giam cầm các chiến sỹ cách mạng của ta. Nhà tù Chợ Chu do thực dân Pháp 

xây dựng từ năm 1916, nâng cấp năm 1942, từng làm nơi giam giữ các chiến 

sĩ Việt Nam yêu nƣớc. Hiện nay, di tích còn hai nền nhà dài, chạy song song 

(bên ngoài là nhà giam, bên trong là nhà ăn), nền nhà gác và bốt gác. 

 

 

 

18. Di tích địa điểm thành lập Tổng cục Cung cấp – ngày 

11/07/1950 (tiền thân của Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam) 

Di tích thuộc xã Thanh Định, gắn với sự kiện ngày 11/7/1950, trƣớc 

yêu cầu công tác bảo đảm hậu cần cho Quân đội ngày càng phát triển cao và 

đáp ứng nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến chống Pháp, thực hiện sắc lệnh số 

121/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng cục Cung cấp đƣợc thành lập tại xã 

Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, thuộc An toàn khu Việt 

Bắc, gồm các cục: Quân lƣơng, Quân trang, Quân y, Quân vụ, Vận tải và 

Phòng Quân khí, có nhiệm vụ quản trị, trang bị, cấp dƣỡng quân đội và sản 

xuất quốc phòng; đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung Ƣơng Đảng làm 

Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp. 

Bên cạnh 18 di tích cấp quốc gia, di tích ATK Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên còn 13 di tích cấp tỉnh, bao gồm các di tích: Địa điểm khai sinh 

Ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam (1953); Cơ quan Nông 
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vận Trung ƣơng và Hội Nông dân cứu quốc Việt Nam; Địa điểm di tích nơi 

thành lập Chính quyền cách mạng huyện Định Hóa; Nơi ở và làm việc của 

Nhà xuất bản sự thật; Nơi ở làm việc của cơ quan giao tế Trung Ƣơng 

(1949-1954); Nơi 22 chiến sỹ hi sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1952); Nơi thành lập Cục quân khí (Bộ Quốc phòng) ngày 

01/09/1951; Nơi thành lập Trung đoàn Pháo cao xạ 367 (01/04/1953); Địa 

điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh dự hội nghị về chính sách thuế nông nghiệp 

(1951); Nơi thành lập tiểu đoàn 187 (tiền thân của Lữ đoàn 144); Nơi ở và 

làm việc của phân viện – Viện Quân y 108 (1952); Di tích Xƣởng quân giới 

Đội Cấn; Di tích lịch sử nơi đóng quân của Cục Quân Y (1949-1954).  

3. Di tích ATK Chợ Đồn 

1. Di tích lịch sử quốc gia Đồi Pù Cọ  

Đồi Pù Cọ thuộc thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá. Di tích trƣớc đây là 

địa điểm gắn với sự kiện hai đoàn quân Nam và Bắc tiến gặp nhau tháng 

10/1943.  

Để kỷ niệm thành công con đƣờng “Nam tiến”, con đƣờng quần 

chúng cách mạng, các đồng chí đã đặt tên xã Nghĩa Tá là “xã Thắng Lợi”. Từ 

đó đi lên cũng nhƣ đi xuống, con đƣờng quần chúng cách mạng đã đƣợc mở 

rộng trong lòng nhân dân các dân tộc trong vùng. Sau tám tháng hoạt động 

tích cực (từ tháng 2-10/1943) “con đường Nam tiến” liên lạc giữa hai căn cứ 

địa Cao Bằng và Bắc Sơn - Võ Nhai đã đƣợc thông suốt, tạo thành con đƣờng 

quần chúng, nối liền các hoạt động của cách mạng Việt Nam từ miền núi tới 

miền xuôi. Tại Đồi Pù Cọ (Bản Bẳng) đã vinh dự là nơi đƣợc chứng kiến và 

ghi dấu sự kiện vẻ vang ấy. Hiện nay đã đƣợc xây bậc để thuận tiện cho việc 

đi lại. Tại vị trí di tích đã đặt bia ghi dấu sự kiện. 

 
 

 
 

 
2. Di tích lịch sử quốc gia Bản Ca 

Di tích thuộc thôn Bản Ca, xã Bình Trung, gắn với sự kiện tháng 3 năm 

1947, Trung ƣơng Đảng, Chính phủ và Bác Hồ đã trở lại Việt Bắc, qua chặng đƣờng 

trƣờng kỳ kháng chiến từ Vân Canh (Vĩnh Phú) - Vạn Phúc - Xuyên Dƣơng - Cần 

Kiệm - Chùa Thầy (Hà Tây) - Phú Thọ - Tuyên Quang - Bắc Kạn. Các xã phía Nam 

huyện Chợ Đồn trong đó có xã Bình Trung, đã vinh dự đƣợc Bác Hồ đến ở 

và làm việc tại Bản Ca. Địa điểm chân đồi Khau Phay, Bác cho dựng lán 

ngay dƣới tán rừng vầu, lán của Bác đƣợc làm bằng vật liệu tự nhiên tại chỗ, 

cột gỗ chôn đất, sung quanh bƣng phên liếp nứa, có chỗ đan mắt cáo để lấy 

ánh sáng, mái lợp lá cọ, lán làm theo kiểu nửa sàn, nửa đất, 2 gian (1 gian ở, 

1 gian làm việc) sàn trải phên nứa đan nong đôi. Cách lán Bác ở khoảng 10m 

là lán để máy in chữ và có ngƣời ở và làm việc phục vụ Bác. Đến nay cả hai 

lán không còn và phải phục hồi lại, tất cả đều nằm trong khu vực bảo vệ 1 và 

đƣợc bảo vệ nghiêm ngặt. 
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3. Di tích lịch sử Quốc gia Khuổi Linh  

Di tích thuộc thôn Nà Đeng, xã Nghĩa tá là Nơi ở và làm việc của 

đồng chí Trƣờng Chinh và Văn phòng Trung Ƣơng Đảng năm 1950 - 1951. 

Di tích nằm trên một mỏm đồi cọ, gồm bốn lán ở và làm việc của đồng 

chí Trƣờng Chinh và Văn phòng Trung ƣơng Đảng, đó là: là lán tiếp 

khách và hội họp, lán bảo vệ, lán ở và làm việc, sau cùng là bếp ăn. Các 

lán có kích thƣớc không bằng nhau, đƣợc làm bằng vật liệu tự nhiên tại 

chỗ: cột bằng gỗ ngoàm chôn đất, phên bƣng liếp nứa, đối  với nhà ở thì 

phên đan kín, đối với lán làm việc thì có chỗ đan thƣa theo kiểu mắt cáo 

để lấy ánh sáng. Cách đó khoảng 50m về phía Nam là căn hầm trú ẩn của 

đồng chí Trƣờng Chinh, hầm hình chữ L có kèo chống bằng gỗ lấp đất. 

Hiện nay di tích đã đƣợc tu bổ tôn tạo, phục hồi lại lán tiếp khách, hội 

họp, lán ở, làm việc và hầm trú ẩn của đồng chí Trƣờng Chinh; xây tƣờng 

rào bảo vệ, đặt bia chỉ dẫn, bia di tích, bia ghi dấu sự kiện và làm đƣờng 

bê tông từ đƣờng tỉnh lộ 254 đến di tích. 

 
 

 
 

 
4. Di tích lịch sử Quốc gia Đồi Khau Mạ 

 Di tích thuộc thôn Bản Vèn, xã Lƣơng Bằng gắn với địa điểm nơi ở 

và làm việc của đồng chí Phạm Văn Đồng và Văn phòng Chính phủ năm 

1950-1951. Đây là địa điểm gần với Nà Pậu, nơi ở và làm việc của Bác Hồ; 

địa điểm Khuổi Linh, nơi ở và làm việc của đồng chí Trƣờng Chinh và Văn 

phòng Trung Ƣơng Đảng; Bộ Quốc phòng ở Nà Phầy, xã Bình Trung… Di 

tích nằm trên một mỏm đồi nhỏ, gồm lán của đồng chí Phạm Văn Đồng, 

lán ở và làm việc của Văn phòng Chính phủ đƣợc làm bằng vật liệu tự 

nhiên tại chỗ, cột gỗ ngoàm, mái lợp lá cọ, vách liếp đan bằng nứa, trong 

đó có 3 lán gồm: lán to nhất làm lán tiếp khách và hội họp, tiếp theo là 

lán ở và làm việc của cơ quan Văn phòng Chính phủ, tiếp nữa là bếp ăn. 

Cách đó khoảng 10m là căn hầm trú ẩn của đồng chí Phạm Văn Đồng, 

hầm có hình chữ L rộng 80cm dài 5m, sâu 1,5m bằng kèo gỗ lấp đất. Địa 

điểm này trong thời kỳ chống Mỹ (1965) có đơn vị bộ đội đến đóng quân 

và cải tạo, nên các dấu vết nền nhà cũ đã không còn, riêng căn hầm trú ẩn 

của đồng chí Phạm Văn Đồng tuy đã bị sập, vùi lấp nhƣng vẫn còn giữ 

đƣợc khá nguyện vẹn. Hiện nay di tích chƣa tu bổ, phục hồi, mà chỉ có 

tƣờng rào bảo vệ, đặt bia di tích, bia ghi dấu sự kiện. 

 

 
 

 

5. Di tích Quốc gia Nà Quân  

Di tích Nà Quân, xã Bình Trung có một vị trí chiến lƣợc quan trọng 

trong Khu di tích ATK Chợ Đồn. Là địa điểm đƣợc chọn để đặt Hội trƣờng 

Trung Ƣơng Đảng. Chính tại Hội trƣờng này đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử 

quan trọng liên quan đến Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tiêu biểu 

nhƣ Hội nghị Tổng kết chiến dịch Biên giới năm 1950. Đồng thời đây cũng 

là nơi Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ làm 
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việc, quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến vận mệnh của đất 

nƣớc.  

Địa điểm này là sƣờn đồi Nà Kham, có địa hình thoai thoải. Nhà 

Hội trƣờng đƣợc thiết kế theo kiểu nhà tám mái (bốn mái lớn phía dƣới 

và bốn mái nhỏ phía trên), chiều rộng khoảng 8m, chiều dài 18m. Cột 

bằng tre mai, phên bƣng bằng liếp nứa đan mắt cáo, mái lợp cọ, hệ thống 

ghế ngồi liền bằng cây mai. Lán công vụ làm bằng cột mai chôn đất rộng 

khoảng 5m dài khoảng 18m (6 gian) phên liếp nứa, mái lợp cọ, trong lán 

kê 2 dãy giƣờng dài ngủ tập thể. Hệ thống hào từ hội trƣờng tỏa đi các 

hƣớng, đƣợc đào theo kiểu chữ Z, thỉnh thoảng lại có ngách hầm kèo gỗ 

trú ẩn. Hiện nay di tích vẫn còn dấu vết nền nhà Hội trƣờng, nền lán 

công vụ, toàn bộ hệ thống hầm hào, chƣa tu bổ, phục hồi. Tất cả nền 

Hội trƣờng, nền nhà công vụ, hệ thống hầm hào đều nằm trong khu 

vực bảo vệ 1 và đƣợc bảo vệ nghiêm ngặt. Di tích đã đƣợc xây tƣờng 

rào bảo vệ, đặt bia ghi dấu sự kiện, bia hiện vật, bia chỉ dẫn.  

 
 

 
 

 
6. Di tích lịch sử Quốc gia Nà Pậu  

Di tích thuộc thôn Bản Thít, xã Lƣơng Bằng gắn với địa điểm là nơi Bác 

Hồ ở và làm việc năm 1950-1951. Di tích nằm trên một khu đất khá rộng, 

gồm lán Bác Hồ, lán cảnh vệ, hầm trú ẩn của Bác, hòn đá cây đa nơi nghỉ 

ngơi, tắm giặt, câu cá của Bác. Lán Bác nằm trên một mỏm đồi nhỏ, đƣợc 

làm bằng vật liệu tự nhiên tại chỗ, cột gỗ chôn đất, bƣng liếp nứa, mái 

lợp lá cọ, gồm hai gian nửa sàn, nửa đất, sàn làm bằng phên nứa đan 

nong đôi, phía ngoài cao khoảng 80 cm, phía trong gác vào đất có 3 bậc 

cầu thang bằng tre buộc lạt, hiện lán đã đƣợc phục hồi. Cách lán Bác 

khoảng 10m là lán của đội cảnh vệ và anh em phục vụ, lán rộng khoảng 

4m dài 9m, chia thành 3 gian, cột bằng gỗ chôn đất phên liếp nứa, mái 

lợp cọ, hiện lán đã đƣợc phục hồi. Phía dƣới chân đồi về hƣớng Tây, 

ngay cạnh một bãi đất bằng để trồng rau là căn hầm trú ẩn của Bác, hầm 

đào theo kiểu hầm ếch sâu 5m, trong cùng có 2 ngách về 2 bên, mỗi 

ngách sâu khoảng 1,5m, cao 1,6m. Cách khoảng 100m về phía Nam là 

cây đa cổ thụ, ngay ở dƣới tán là con suối chảy qua, có hòn đá to Bác 

thƣờng ngồi nghỉ ngơi tắm giặt, câu cá. 

Bên cạnh 06 di tích quốc gia, khu ATK Chợ Đồn còn có 03 di 

tích cấp tỉnh là di tích lịch sử Khuổi Đăm, di tích lịch sử Nà Kiến và di tích 

Nà Pay, các di tích về cơ bản còn tồn tại cho đến ngày nay, trong khi đó 16 

di tích đã đƣa vào danh mục kiểm kê đa phần chỉ còn lại dấu tích gắn với 

những sự kiện của Đảng và cách mạng nƣớc ta trong những năm kháng 

chiến. 
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Phụ lục 6: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý di tích ATK Tân Trào, Định Hóa, 

Chợ Đồn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Quan hệ phối hợp                   Quan hệ chỉ đạo 

 

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý di tích ATK Tân Trào  

[Nguồn: NCS] 

 

 

 

 

 

 

 

Chính phủ nƣớc 

CHXHCN Việt Nam 

UBND tỉnh 

Tuyên Quang 

Bộ  

VHTTDL 
 

UBND 

huyện 

Yên Sơn 

Sở VHTTDL 

Tuyên Quang 

 

UBND 

huyện 

Sơn Dƣơng 

UBND các xã 

thuộc huyện  

Yên Sơn 

BQL Di tích 

LSVH và Sinh 

thái Tân Trào 
 

UBND các xã 

thuộc huyện  

Sơn Dƣơng 
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            Quan hệ phối hợp                  Quan hệ chỉ đạo 

 

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hóa  

[Nguồn: NCS] 

 

UBND tỉnh  

Thái Nguyên 

 

Bộ  

VHTTDL 
 

 

Ban Quản lý khu DTLS - 

Sinh thái ATK Định Hóa 

 

Sở VHTTDL tỉnh  

Thái Nguyên 
 

UBND các xã có di tích  
 

 

Chính phủ nƣớc CHXHCN  

Việt Nam 

Ban Quản lý các điểm di tích 

 

UBND các huyện 

có di tích  
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   Quan hệ phối hợp       Quan hệ chỉ đạo 
 

Sơ đồ 2.3: Tổ chức bộ máy quản lý di tích lịch sử cách mạng ATK Chợ Đồn  

[Nguồn: NCS] 

 

UBND tỉnh   

Bắc Kạn 

Bộ  

VHTTDL 
 

UBND huyện 

Chợ Đồn 

 

Sở VHTTDL tỉnh  
Bắc Kạn 

 

UBND xã 

Bình Trung  

(xã có di tích) 
 
 

UBND các xã có di 

tích  
 

 

UBND xã 

Nghĩa Tá  

(xã có di tích) 
 

Chính phủ nƣớc CHXHCN  

Việt Nam 

UBND xã 

Lƣơng Bằng  

(xã có di tích) 
 


