
UBND TINH TUYEN QUANG 
SO VAN HOA THE THAO 

VA DU LICH 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Ti do - Hanh phüc 

   

      

SO: /VHTTDL-QLDSVH Tuyên Quang, ngày 25 tháng 3 nàrn 2020 
V/v kháo sat, xác minh nOi  dung di tIch 

Kinh giri: Báo tang tinh 

Sau khi xem xét Cong van so 394/UBND-VX ngày 24/3/2020 cüa Uy ban 
nhân dan huyn Chiêrn boa ye vic khão sat dInh Ban Rung, thôn Lang Chang 
va dinh Ban Ba, xã Trung Ha ('gz'i kern theo), Sâ Van hóa The thao và Du ljch có 

kiên nhu sau: 

Giao Báo tang tinh phM hçip vâi PhOng Van hóa và Thông tin huyn 
Chiêrn Hóa, Uy ban nhân dan xa Trung Ha kháo sat, xác minh nguôn gôc, giá trj 
ljch sir dmnh Ban Rumg, thôn Lang Chang và dInh Bàn Ba, xà Trung Ha, huyn 
Chiêm Hóa. Hoàn thành nOi  dung trên báo cáo S Van boa, The thao và Du ljch 
tru&c ngày 15/4/20201. 

N0i nhân: 
- Nhir trên; 
- Lãnli dao S; 
- Phông VH&TT huyn Chiêm Hóa; 
- Liiu VT, QLDSVH. 
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TM. UY BAN NHAN DAN HUYN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TJCH 

K' bâi: Uy ban nhân dan 
h :n  hiêmHóa 

an: Tinh Tuyên 
Quang 
Ngày k: 24.03.2020 

, ,-j-Q:4,5:09*07:0O guyen I flUx Vlnfl 

UY BAN NHAN DAN 
HUYN CHIEM HOA 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p -  Ti1r do - Hanh phüc 

Chiêm Hóa, ngay24thang 3 nám 2020 S6: /UBND-VX 
V/v d nghj khão sat dInh Ban Rirông 

vá dInh Ban Ba, xã Trung Ha, 
huyn Chiêm Hóa 

KInh gi'ri: 
- S VAn hóa, The thao và Du ljch; 
- BAo tang tinh. 

Sau khi xem xét Báo cáo so 09/BC-UBND, ngày 27/02/2020 cüa UBND 
xA Trung Ha ye vic báo cáo khái quát 1 ljch dInh Bàn Ruô'ng, thôn Lang Chang 
và dInh thôn Bàn Ba, xA Trung Ha; 

UBND huyn Chiêm Hóa trail tr9ng d nghj Sâ VAn boa, Th thao và Du 
ljch, Báo tAng tinh giüp huyn Chiêrn Hóa khào sat dInh Bàn Rrning, dInh Bàn 
Ba, xã Trung H, huyn Chiêm Hóa dê xác dlnh  có di:i các tiêu chI dê dê nghj cap 
cO thâm quyên xep hang di tich dôi vOi dInh Bàn RuOng, dmnh Bàn Ba. 

(co Báo cáo cüa UBND xä Trung Ha gi'ri kèm) 

Uy ban nhân dan huyn Chiêm Hóa trail trçng cAm an./. 

No'! nhân:' 
- TT Huyn üy (B/cáo); 
- TT HDND huyn (B/cáo); 
- Nhis kInh gri (dé nghj); 
- Chü tjch, Phó CT UBND huyn PTrVX; 
- Chánh, Phó CVPTH; 
- CVVX; 
- Luu:VT, VHTT. 



U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
xA  TRUNG HA DQc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: 09 /UBND-BC Trung Ha, ngày 27 tháng 02 nám 2020 

BAO CÁO 
KIIAI QUAT L' LId  DINH BAN RU'NG THON LANG CHANG VA 

D1NH THON BAN BA xA TRUNG HA 

Can cir Lut Di san van hóa ngày 29/6/2001 và Lut süa di b sung mt 
so diêu Lut Di san van hóa ngày 18/6/2009; 

Can cr Nghj djnh s 98/2010/ND-CP ngày 21/9/2010 cüa ChInh phüquy 
dinh chi tiêt môt so diêu cüa Luât Di san van hóa và Luât Di san van boa sira dôi; 

Thirc hin chi dao  cüa Huyn üy Chiêm Hóa và Dãng Uy xã Trung Ha; 

Uy ban nhân dan xã Trung Ha báo cáo khái quát 1 ljch DInh Bàn Ruô'ng 
thôn Lang Chang và DInh thôn Bàn Ba nhu sau: 

Dinh Bàn Rithng thôn Lang Chang, DInh thôn Bàn Ba, xà Trung Ha 
dugc xây dirng vào thi Trân (the kS'  XIV). DInh Bàn Rucxng thôn Lang 
Chang, DInh thôn Bàn Ba duçrc nhân dan dja phuo'ng dirng len dé th Thánh 
Düc Lirçng và Thánh Mu; Chuyn kê rang Thánh Dirc Lugng sinh ra trong 
môt gia dInh nghèo khó nhung ông có lông hiêu h9c và t1r nhô ông dA Co tài 
phép cu mua thun gió boa, goi mt tthi, giüp Bàn lang, rung dông quanh 
nàm tuo'i tt, thôi do chiêu dInh to chirc thi cr trng nguyen dê ciru nhân d 
the và Ca Luçxng den sách và duçc cir di hoc. Nhà truâng hôi do Co quy djnh 
phài là nhftng ngu?ii ch'ira ltp gia that thI mói duqc nhn vào h9c, bàn than Ca 
Lucrng( là con cà trong gia dInh cO nhiêu anh em) dã 1p gia that nhung ông 
nói khéo vói nhà truàng và dixçic nhn vào trithng h9c. Nghi he ông duçic ye 
thäm gia dInh lüc do tai  Tat CUm (thác Bàn Ba) có m& hi rat dông vui Co C 
nàng tiên trên tr&i xuông, Ca Lung cüng CO mt và mang theo bàn c rOi ông 
dánh c vi 4 cô nàng tiên, ông thOa th4n  nell Ong thang 4 cô nàng tiOn së 
phai tang ông dôi giây v?n  dm cOn Ong thua ông s phãi té nrnc cho 4 cô 
nàng tiên do tam cà ngày. Sau hôi lâu dánh cii, den khi dánh den nàng tiên 
thir 4 thI ông Ca Luçing thäng và ducic tang dôi giây van  dm cüa nàng tiên 
d. Hêt hi Ca 1ung di ye ,nhà, 4 nàng tiên cUng v cánh c1Tng giày van  dm 
bay ye tthi, 3 nàng tien thang c Ca Lugng bay ye vâi cOi tién trên trii cô 
tiên thu 4 do mat giây vin dm không bay ye tthi duc, cô dành di b ngixçYc 
dông thác Bàn Ba, di mãi di mài den tr&i tôi khuya, cô len den mt lang trén 
dâu nguôn dinh thác, các nàng tiên ye tri trnc mang xuông cho nàng dôi 
giày van  dm khác nàng mi ye tthi duçc, nai dinh thác do sau nay dan bàn 
tir dt ten gi là lang Lac Ban, nay là lang thuc Xà Duc Xuân, Bäc Quang, 
tinh Ha Giang. Vê phân Ca Luqng hét thai gian nghi he ông xuOng tri.thng cu 



man dêm buông xu6ng ông laj thy thuang m, nh vg ông di dôi giây vin 
dam hóa phép ye vài vg, dêm dém bà mc nghe tiêng thI thâm nói chuyn 
trong buông cô dâu bà tuâng có ngithi dan ông nào ye ngü vi con dâu mInh, 
bà dy thây có dôi giây màu tràng la bà cat di mt chân giây. Sang tinh ma 
Ca Luqng dy dê di xuông tr11ng cho kjp gi h9c thI không thây chan giây 
dâu Ca lüc do mat  tthi dã m9c ông lien hóa phép dê mat  tthi  lan  dê v Ca 
Luqng chuân bj cho chong mt chân giày khác, ngithi v dà dà bt gao nêp 
dê nan  cho chông mt chân giày tràng tinh nhu chân giày van dam c'a chông 
và cir the lien tic vây tay them 2 lan nia cho mat  tri  ian,  den khi dã nan 
xong giày Ca Li.rçng ltp tüc xuông trithng nhung khi xuông den nai thI tri 
dà sang, nhà trixng phát hin, bat ông tra khão nhung ông không nhn the là 
Ca Lirçing bj nhà trixOng trách ti, ông không dong r nên ông boa phép bO 
trôn khOi trithng, nhà tnthng phái bôn tráng s' dê duôi theo tr11ng phtt Ca 
Luçing den dja diem Bàn Rung ông boa phép biên vào ct dInh, các tráng s 
he do dira vao chiêu cao cüa Ca Lucing lay thuóc do chiêu cao cüa ct dInh 
dê cua dung tam cô ông, khi các tráng s' cira sap dirt lIa dâu, ông biên boa 
tay ôm giü dâu chy ye nhà. Khi ông ye den nha thây mc dang quét san ông 
hOi "May täc nhäng khirn lun, hua cün nhäng pen can bâu me ", (Cây gdy con 
d'ám chOi, d'âu tht cOn nên ngu'O'i khOng mç). VI mc anh là nông dan bInh 
thuO'ng và kern hiêu biêt nên dã trà Ru "May tàc nhäng kh lun, hua cun bâu pen 
cântt(C!ây  gay cOn dam chói, dâu aYct không nên ngu'O'i ctâu con) the là dâu ông 
không the nôi 1i duçuc nüa. Ba dâu biêt rang Ca Lirqng khác vOi ngithi bInh 
thithng, nêu bà trã kui "May tAc mi khün lun, hua cun nhàng pen can nàm"", (Cay 
gay khOng dam chôi, dáu dit van nên ngu'O'i con i,) thI mci chuyn dã khác. 
Thây mc nOi 4y anh bat hrc và trách: "Sao mc dai  qua, tü nay mc chi dáng ducic 
an thjt chó thôi nhé". Cho nen bay gRu mi có con nghê lang (tung con nghê) 
nghTa là chó d lang tiêng tày là "Thô cong hua ban". Dan lang thuang Ca Lung, 
lien dern thi the cüa Ca Lung qua nüi Khau Coóng qua dja phn xà Ha Luang 
Tan Ha den an tang Ca Luçng a ngn nji cao Dan Deng, Dan Deng sirng 
sung, nai do quay hixóng ye Lang Bàn Rithng rng bao la, nai dO cO the nhIn 
thây du?c câ xã Ha Lang, Trung Ha ngay nay, khi dan Lang Dua thi the Ca 
Lung di den dâu máu chãy xuông dat va là rong dO rnçc len a do vi the bay 
gia mai cO sir tich là rong dO và duy nhât chi cO nüi Khuôn Pông den nui 
Dan Deng Bàn Ba mâi có là rong dO. Dan lang thuong Ca Lung vi ông là 
nguai hc rng tài cao, cO phép bien hóa khôn hthng, cáu nhân d the nen 
dan lang 1p dinh tha Ca Li.rng tai  Lang Chang và Bàn Ba. Mc anh vi qua 
thuang con nen dã dirng mt ngôi nba nhO a sau dInh Bàn Ruang thôn Lang 
Chang d dugc gan con, sau khi bà không cOn nüa ngui dan dâ chôn cat va tha 
cung bà cüng anh Ca Lugng trong dInh. Sau nay rni nguui ton anh Ca Luqng len 
lam Dc Thánh Luqng và mc anh lam Thánh Mâu. 

DInh Bàn Rumg Lang Chang dirge xây dmg tren mt mOm d.t gn sui, ben 
ida sui là thôn Na Dng. Dinh ngày trnac dirge dan lang dirng len bang ct g dn 
nàm 2015 nhãn dan dóng gop tu sira lam bang ct b tOng, mái lgp tam tOn, DInh rng 
08 m, dài 1 im, phIa trtrac cua Dlnh huóng Dông Nam, sau Dlnh là huang tây bc. 



Trong nhà DInh có 03 bàn thai, trên bàn có các câu di bang cht nho, có 2 cai bat 
huo'ng tr thñ xua d iai,  bàn thi i giüa th Thánh Due Luçing và Thánh mu do h9 
Chu phi trách, bàn thai hai ben thx quan bàn do h9 Ma Công, Ma Drc phii trách. DInh 
Bàn Rung Lang Chang có th nói do là cái DInh m con DInh Bàn Ba, DInh Nông 
Tiên là nhihig cái DInh con vi sau nay các lang , bàn lan en thy duçic giá trj linh 
thiêng cüa Dirc Thánh Luqng, thánh Mu nên nrOc v dtu bInh an, ctu mua thun gió 
hôa, hang nàm khi t chrc L hi thI dInh Bàn Rung phài t chi'rc tnrâc sau do các 
khu vtrc Bàn Ba, Nông Tin... mói dirçc t chi'rc. 

DInh lang Bàn Ba ducc xây dirng a gia hai thôn Bàn Ba 1, Bàn Ba 2. 
DInh th& Thánh Di'rc Lucrng duqc lam be tOng, rng 6m. dài 9m. Trong DInh 
có bàn th&, duài bàn thô có hon dá hInh cái mu tr xa xua d 1ti. Ben ctnh 
DInh Thánh Di'rc Liiçing có mt ngôi dInh nhO d thO' Thánh Mu. 

H&ng nàm vào ngày 04 tháng giêng và rm tháng 7 hang näm ngithi dan du 
phãi mO mô 1cm dê c(ing Thánh Dirc Lucing và mO mt con chó dê cilng Thánh 
Mu. Den ngày nay thay vào do là lam mâm corn dê cüng Thánh trong mâm cm 
bat buc phái có thjt chó và trong mâm cUng các loi lá dê gói xôi, bánh khOng 
duçc dung lá rong dO, vI do là huyêt máu cüa Thánh Dirc Lung. Tir khi 1p dInh 
thi nguâi dan câu dtxçic, uâc thây, mua thi4n gió hoà, Thánh Drc Lucmg duçic 
ngi.thi dan phong là than ciru nhân d the, drn?'c  nguai dan ton tha den ngày nay. 
Vào rnüng 4 tháng giêng hang nàm nguO'i dan dêu to chüc l hi Lông tong d ctu 
bInh an, mua thun gió boa, màa rnàng tOt tuori. Trong L hi có phân Lê và phân 
hti cO tung cOn và các trO chori dan gian nhu dánh yen, dánh Pam. 

Tt cã các thông tin trén dã di..rçc các ông có tui, phii trách DInh cung 
cap gôm: 

1. Ong Ma Van H, thôn Bàn Tháng - Trung Ha. 

2. Ong Ma Quàng Viên, thôn Bàn Ba 2 - Trung Ha. 

3. Ong Ma Due Thach, thôn Bàn Ba 1 - Trung Ha. 

4. Ong Ma Cong Hung, thôn Bàn Ba 1 - Trung Ha. 

5. Ong Ma DInh Man, thôn Bàn Ba 2 - Trung Ha. 

6. Ong Chu Van Phü, thôn Lang Chang - Trung Ha. 

7. Ong Ma Due Muän, thôn Lang Chang - Trung Ha. 

Ngày nay giá trj tam linh luôn có vj tn vung chc trong tam thüc cüa 
nguai dan dja phucing, là norm hçp dung cUa nhiu tin nguang mang tInh bàn 
dja. d do con ngi.thi bay to sir ton kInh và nguang v9ng vài các chu vj thánh 
thn. Các ngày l din ra tai  Dinh mang tInh gn kt cong dng cao, có sue 
lan toà manh  me trong dai sng tam linh cua nguai dan dja phuang. DInh 
Bàn Ruang thôn Lang Chang, DInh thôn Bàn Ba duçc dirng len th hin dao 
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