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KẾT QUẢ 10 NĂM TRIỂN KHAI QUY HOẠCH TỔNG THỂ
HỆ THỐNG BẢO TÀNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ MỘT
SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN GIẢI QUYẾT
TRONG THỜI GIAN TỚI
CC DI SN VN HÓA
gày 23 tháng 6 năm 2005, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Quyết định số 156/2005/QĐTTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống
bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 nhằm kiện toàn và
phát triển hệ thống bảo tàng, phục vụ nhu cầu
nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy, phổ biến
tri thức về lịch sử, văn hóa, khoa học và hưởng thụ
văn hóa của công chúng, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước.
Trong bối cảnh đó, sự nghiệp phát triển văn
hoá, thể thao và du lịch đã ngày càng nhận được sự
quan tâm toàn diện của Đảng và Nhà nước. Đặc
biệt, để định hướng lâu dài cho sự phát triển của
ngành, năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2020,
trong đó xác định việc “Bảo tồn và phát huy di sản
văn hoá dân tộc là nhiệm vụ then chốt của Chiến
lược phát triển văn hoá” và “Đầu tư trang thiết bị kỹ
thuật hiện đại để bảo quản, giữ gìn lâu dài tài liệu,
hiện vật tại các bảo tàng, cơ quan lưu trữ tư liệu lịch
sử, văn hoá, nghệ thuật ở Trung ương và địa
phương” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW
ngày 19/6/2014) về xây dựng và phát triển văn hóa,
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững đất nước đã chỉ rõ: “Văn hóa là nền tảng tinh
thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển
bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang
hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Cùng với những
chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà
nước, những đầu tư về nhân lực, tài chính và những
thành tựu phát triển văn hóa trong thời gian qua là
cơ sở để đẩy mạnh sự nghiệp bảo vệ và phát huy
giá trị di sản văn hóa, trong đó có việc thực hiện
Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam
đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch), đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội
nhập quốc tế.

N

Đến nay, sau 10 năm triển khai, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tổ chức sơ kết nhằm đánh giá toàn
diện kết quả thực hiện Quy hoạch giai đoạn 2005 2015; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế
cần khắc phục trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và
những bài học kinh nghiệm trong triển khai Quy
hoạch, từ đó xác định nội dung, giải pháp tiếp tục
thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Quy hoạch
trong giai đoạn 2016 - 2020.
ĐÁNH GIÁ 10 NĂM THỰC HIỆN QUY HOẠCH
I. Những kết quả đạt được
1. Sự phát triển của hệ thống bảo tàng Việt
Nam sau 10 năm triển khai Quy hoạch
1.1. Phổ biến, quán triệt và chỉ đạo, điều hành triển
khai Quy hoạch
Để kịp thời triển khai các quan điểm, định
hướng, nhiệm vụ, giải pháp, dự án của Quy hoạch
theo lộ trình đã được xác định tại Quyết định phê
duyệt Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, ngày
03 tháng 8 năm 2005, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay
là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có Công văn
số 2972/BVHTT-DSVH gửi các Bộ, ngành, Ủy ban
nhân dân và Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo
cơ quan chuyên môn triển khai một số hoạt động
cụ thể như: xây dựng kế hoạch thực hiện Quy
hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã
được phân cấp; chỉ đạo và tạo điều kiện cho các
bảo tàng thực hiện nghiên cứu, chuẩn bị các dự
án chỉnh lý, nâng cấp (các bảo tàng đã có), xây
dựng các bảo tàng mới trên cơ sở các nội dung đã
được xác định tại Quy hoạch,…
Đặc biệt, để đôn đốc, triển khai có hiệu quả Quy
hoạch, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm
thúc đẩy sự ra đời và phát triển của các bảo tàng và
sưu tập tư nhân, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa các
hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa,
ngày 03 tháng 11 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch đã có Chỉ thị số 84/2008/CT-
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BVHTTDL. Chỉ thị nêu rõ, thực tiễn xã hội hóa về hoạt
động bảo tàng trên cả nước tuy đã đạt được những
thành tựu đáng kể, nhưng vẫn chưa đáp ứng chủ
trương xã hội hóa của Đảng, Nhà nước về công tác
bảo tàng và chưa phát huy được tiềm năng trong xã
hội. Vì vậy, để khuyến khích, đẩy mạnh hơn nữa sự
ra đời của các bảo tàng tư nhân, sưu tập tư nhân, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương cùng
các bảo tàng công lập cần chủ động tham mưu, đề
xuất cho Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực
thuộc Trung ương kịp thời giải quyết các khó khăn,
vướng mắc (về đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật, điều
kiện hoạt động,…), tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra
đời và hoạt động có hiệu quả của thiết chế văn hóa
còn nhiều mới mẻ này.
Từ những chỉ đạo chung đó, công tác theo dõi,
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy hoạch đã được
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thường
xuyên thông qua việc chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ,
ngành và địa phương triển khai các đề án, dự án
thành lập, xây dựng, trưng bày mới bảo tàng và các
dự án chỉnh lý, nâng cấp trưng bày bảo tàng. Việc
kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai Quy hoạch
cũng tiến hành tại các cuộc tập huấn chuyên ngành
thường niên về di sản văn hóa,…
1.2. Đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống pháp
luật về bảo tàng
Từ năm 1998 đến nay, hệ thống pháp luật về
hoạt động bảo tàng đã ngày càng được hoàn thiện.
- Trước thực tiễn phát triển mạnh của các bảo
tàng ở những năm 90, thế kỷ XX, nhằm thống nhất
chỉ đạo và quản lý việc thành lập, hướng dẫn hoạt
động bảo tàng, Bộ Văn hoá - Thông tin đã ban hành
Quy chế tổ chức và hoạt động của các bảo tàng
(kèm theo Quyết định số 132-1998/QĐ-BVHTT ngày
06 tháng 02 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin).
- Năm 2001, Luật di sản văn hoá đã được thông
qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khoá X. Trong Luật
này, hoạt động bảo tàng đã được quy định tại Mục
3 Chương III, gồm 7 Điều.
- Năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật di sản văn hoá đã được Quốc hội thông qua tại
kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XII.
Để triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật di sản văn hoá, Chính phủ ban hành
Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm
2010, 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, trong đó có nội dung quy

định cụ thể hơn về việc thành lập/cấp phép hoạt
động và xếp hạng bảo tàng. Tiếp đó, Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du lịch đã ban hành: Thông tư số
13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010
quy định trình tự, thủ tục công nhận bảo vật quốc gia;
Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12
năm 2010 quy định về tổ chức và hoạt động của bảo
tàng; Thông tư số 22/2011/TT-BVHTTDL ngày 30
tháng 12 năm 2011 quy định về điều kiện thành lập
và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật; Thông tư số
19/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012
quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước
ngoài; Thông tư số 20/2012/TT-BVHTTDL ngày 28
tháng12 năm 2012 quy định về hồ sơ và thủ tục gửi,
nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ
vật, bảo vật quốc gia; Thông tư số 11/2013/TTBVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2013 quy định về sưu
tầm hiện vật của bảo tàng công lập.
Việc từng bước hình thành hệ thống các văn
bản quy phạm pháp luật về di sản văn hoá nói
chung, về hoạt động bảo tàng nói riêng, là một
thành quả lớn của ngành, giúp cho việc thành lập
và hoạt động chuyên môn bảo tàng ngày một nề
nếp, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
1.3. Củng cố, nâng cấp và phát triển hệ thống
bảo tàng
1.3.1. Bảo tàng cấp quốc gia, bảo tàng đầu hệ:
- Việc chỉnh lý nội dung trưng bày, hoàn thiện
cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới phương thức hoạt
động của các bảo tàng cấp quốc gia: Có 4/6 đơn
vị (đạt 67% chỉ tiêu) đã thực hiện (Bảo tàng Mỹ
thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt
Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Dân tộc học
Việt Nam).
- Việc xây dựng mới một số bảo tàng cấp quốc
gia: Theo nội dung Quy hoạch, cả 02 bảo tàng cấp
quốc gia (đạt 100% chỉ tiêu) đang thực hiện dự án
xây dựng mới (Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo
tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam). Ngoài ra, do nhu
cầu phát triển, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
cũng đang tích cực triển khai dự án xây dựng mới
Bảo tàng.
- Việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng và mở
rộng phạm vi hoạt động cấp quốc gia đối với một
số bảo tàng chuyên ngành có các bộ sưu tập quý
hiếm, có giá trị nghiên cứu khoa học nhằm thu hút
khách tham quan và phát triển du lịch đã được
quan tâm triển khai. Bảo tàng Hải dương học đã
được nâng cấp trưng bày và 03 bảo tàng thuộc đối
tượng này đã được xếp hạng bảo tàng hạng I: Bảo
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tàng Địa chất Việt Nam (2006) và Bảo tàng Điêu
khắc Chăm (2011); Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ
Chí Minh (2009).
Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quốc
gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có vị trí
quan trọng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam và
phần nào đã định hướng vai trò của một bảo tàng
đầu hệ về chuyên môn. Nhiều hoạt động khoa học,
nghiệp vụ do các bảo tàng trên tổ chức đã góp
phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng
chuyên môn của bảo tàng cả nước.
1.3.2. Bảo tàng chuyên ngành:
- Việc chỉnh lý nội dung trưng bày, hoàn thiện
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới phương
thức hoạt động của các bảo tàng chuyên ngành đã
được thực hiện tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
(2010), Bảo tàng Công an nhân dân (2015). Bảo tàng
Thiên nhiên Việt Nam đã sưu tầm hàng ngàn mẫu
vật quý hiếm và tích cực triển khai chuẩn bị Đề án
xây dựng. Một số bảo tàng chuyên ngành mới đã
được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập
(Bảo tàng Văn học Việt Nam, Bảo tàng Công nhân
và Công đoàn Việt Nam) hoặc phê duyệt đề án xây
dựng bảo tàng (Bảo tàng Báo chí Việt Nam). Thủ
tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Khoa học và
Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và
tỉnh Đồng Nai nghiên cứu chuẩn bị Dự án xây dựng
Bảo tàng Khoa học Việt Nam; Bộ Tài nguyên và Môi
trường đã quyết định thành lập Bảo tàng Tài
nguyên Rừng Việt Nam (2010), Đại học quốc gia Hà
Nội và Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
cũng đang tích cực chuẩn bị cho sự ra đời bảo tàng
trực thuộc.
Tuy nhiên, hệ thống bảo tàng chuyên ngành về
các lĩnh vực giáo dục, khoa học kỹ thuật, ngành
nghề thủ công truyền thống có sự phát triển chậm,
chưa phù hợp với tiến độ của Quy hoạch.
1.3.3. Kiện toàn hệ thống bảo tàng tỉnh/thành
phố, điều chỉnh nội dung trưng bày, nâng cao hiệu
quả hoạt động:
- Đã có 22 bảo tàng thực hiện xây dựng mới,
trưng bày mới (đạt 63% chỉ tiêu): Vĩnh Long, Nghệ
An (2005); Quảng Ngãi, Sóc Trăng (2007); Bắc Ninh,
Quảng Trị (2008); Gia Lai, Đà Nẵng, Nam Định
(2009); Hà Nội, Hùng Vương, Lâm Đồng, Quảng
Bình, Tuyên Quang, Chứng tích chiến tranh, (2010);
Đắk Lắk (2011); Kon Tum, Ninh Thuận, Phú Yên
(2012); Quảng Ninh, Côn Đảo (2013); Chiến thắng
lịch sử Điện Biên Phủ (2014); Bảo tàng Hưng Yên sắp
hoàn thành việc xây dựng.

- Một số bảo tàng chuyên đề cũng đã được
thành lập hoặc xây dựng mới ở các địa phương: Bảo
tàng Côn Đảo (2011), Bảo tàng Văn hóa Huế (2012),
Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (2014), trong đó Bảo
tàng Côn Đảo được đầu tư xây dựng, trưng bày mới
hoàn toàn.
- Công tác sưu tầm, kiểm kê và quản lý hiện vật:
Các bảo tàng đã quan tâm đẩy mạnh và nâng cao
chất lượng công tác kiểm kê hiện vật, đồng thời
tăng cường việc ứng dụng tin học vào hoạt động
của ngành, thông qua việc xây dựng, tập huấn sử
dụng phần mềm Quản lý thông tin hiện vật tại các
bảo tàng và di tích trên phạm vi toàn quốc.
Trong 10 năm qua, nội dung trưng bày của các
bảo tàng tỉnh/thành phố đã được đổi mới khá
mạnh mẽ, nhiều trưng bày đã thể hiện nội dung, kỹ
thuật, mỹ thuật mới, hấp dẫn (Đắk Lắk, Quảng Ninh,
Chứng tích chiến tranh,...), nhưng do điều kiện kinh
phí đầu tư còn thấp nên việc đổi mới nội dung
trưng bày có hiệu quả còn thấp.
1.3.4. Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh tại các
địa phương):
Thực hiện Quy hoạch, đã cải tạo, nâng cấp 04
đơn vị (đạt 65%): Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh
Bình Thuận (2010); Bảo tàng Hồ Chí Minh thành
phố Hồ Chí Minh (2013), Bảo tàng Hồ Chí Minh chi
nhánh Gia Lai và Kon Tum (2014), Bảo tàng Hồ Chí
Minh chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long đang
gấp rút hoàn thành nâng cấp, cải tạo, dự kiến
khánh thành cuối năm 2015. Trưng bày, hoạt
động của các Bảo tàng Hồ Chí Minh đã góp phần
thiết thực vào việc phục vụ, thực hiện tốt những
nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước, nhân dân, đặc
biệt là phong trào “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 03 - CT/TW
ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị) và “Tiếp tục đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” (Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí
thư khóa XI).
1.3.5. Bảo tàng thuộc Bộ Quốc phòng: Thực hiện
Quy hoạch, đã có 26/26 (đạt 100%) bảo tàng được
đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp toàn bộ
hoặc một phần nội dung bằng các nguồn ngân
sách Nhà nước, ngân sách Quốc phòng thường
xuyên và nguồn huy động khác, trong đó:
- Xây dựng mới, trưng bày mới: Có 09 bảo tàng,
là: Thông tin (2005); Công binh, Hải quân, Quân
đoàn III (2006); Phòng không - Không quân (2007);
Quân đoàn I (2008); Quân đoàn IV, Hậu cần (2009);
Vũ khí (2011).
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- Cải tạo, nâng cấp: Có 08 bảo tàng toàn bộ, là:
Đường Hồ Chí Minh (2007); Quân đoàn I (2008); Hóa
học (2010); Công binh (2011); Quân khu I, Pháo
binh (2013); Đặc công, Quân khu V (2014). Các bảo
tàng còn lại đều cải tạo, nâng cấp một phần nội
dung trưng bày.
Các bảo tàng thuộc Bộ Quốc phòng được quan
tâm đầu tư, tuy nhiên, cần đẩy mạnh quảng bá
mạnh mẽ hơn nữa nhằm biến bảo tàng không chỉ
là nơi đón tiếp cán bộ, chiến sĩ mà còn là địa chỉ hấp
dẫn đối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1.3.6. Bảo tàng ngoài công lập:
Đây là một loại hình bảo tàng mới xuất hiện ở
Việt Nam. Từ sau khi Luật di sản văn hóa (năm 2001)
có hiệu lực, nhiều nhà sưu tập đã tích cực xúc tiến
việc chuẩn bị cho sự ra đời bảo tàng tư nhân (nay là
bảo tàng ngoài công lập) thuộc sở hữu của mình.
Đến nay, tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở
vật chất (đất xây dựng bảo tàng, kinh phí xây dựng
nhà trưng bày và tổ chức hoạt động, đội ngũ nhân
viên chuyên môn,…) nhưng với nhiệt huyết tham
gia hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn
hóa dân tộc, một số nhà sưu tập đã sớm thành lập
được bảo tàng. Mở đầu, năm 2006 (01 năm sau khi
Quy hoạch được phê duyệt), đã có 04 bảo tàng
ngoài công lập được thành lập; đến nay (2015), trên
cả nước đã có 25 bảo tàng ngoài công lập được cấp
phép hoạt động. Tuy số lượng chưa nhiều, nhưng
đối tượng và phạm vi hoạt động của các bảo tàng
ngoài công lập lại khá phong phú - là nơi trưng bày,
quảng bá các sưu tập cổ vật, tác phẩm mỹ thuật,
dân tộc học, kỷ vật chiến tranh, nghệ thuật truyền
thống,… Có một số bảo tàng đồng thời là nơi lưu
niệm về một số nhà văn (Nguyễn Tuân), danh họa
(Nguyễn Tư Nghiêm, Sĩ Tốt), nhà giáo dục (Nguyễn
Văn Huyên),… Trong số này, Bảo tàng Chiến sĩ cách
mạng bị địch bắt tù đày (Phú Xuyên, Hà Nội) được
một nhóm chiến sĩ cựu tù tự nguyện đóng góp đất
đai, kinh phí và công sức để xây dựng và tổ chức
hoạt động từ năm 2006, trở thành một trung tâm
giáo dục truyền thống hết sức tích cực và hiệu quả,
đồng thời là một điểm đến hấp dẫn đối với nhiều
đối tượng du khách.
Sự phát triển về số lượng và hiệu quả hoạt động
ngày càng được nâng cao của mạng lưới bảo tàng
ngoài công lập đã thực sự góp phần tạo nên sự đa
dạng của hệ thống bảo tàng ở Việt Nam.
1.3.7. Về xếp hạng bảo tàng:
Việc xếp hạng các bảo tàng trong hệ thống đã
được triển khai nghiêm túc theo quy định của

pháp luật về di sản văn hóa, nhằm đánh giá đúng
chất lượng khoa học của các bảo tàng. Đến nay đã
có 90 bảo tàng (trong tổng số 123 bảo tàng công
lập) được xếp hạng (gồm: 14 bảo tàng hạng I; 61
bảo tàng hạng II; 15 bảo tàng hạng III). Các bảo
tàng thuộc Bộ Quốc phòng đã thực hiện xếp hạng
25/26 bảo tàng (chỉ còn Bảo tàng Tổng Cục II chưa
xếp hạng).
1.3.8. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ
bảo tàng:
Ngành bảo tàng đã nâng cao nhận thức về đào
tạo, bằng nhiều hình thức khác nhau qua các khóa
đào tạo dài hạn và ngắn hạn, qua thực tế công tác,
nhiều cán bộ đã trở thành các chuyên gia đầu
ngành trong các lĩnh vực, chuyên ngành khác
nhau như văn hóa, nghệ thuật, khoa học. Hệ
thống bảo tàng đã hình thành một đội ngũ cán bộ
chuyên môn đông đảo, được đào tạo có hệ thống,
với hơn 2300 công chức, viên chức và người lao
động, trong đó hơn 1.800 người có trình độ đại
học, hơn 200 người đạt trình độ trên đại học; một
số cán bộ quản lý và chuyên môn bảo tàng có học
hàm, học vị (Phó Giáo sư, Tiến sĩ). Đội ngũ cán bộ
này đã từng bước tiếp cận với những tiến bộ khoa
học, kỹ thuật, công nghệ thông tin tiên tiến và
hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
của bảo tàng ở các khâu công tác trưng bày, tiếp
cận công chúng và hòa nhập với các bảo tàng trên
thế giới và khu vực.
2. Đánh giá hiệu quả của hoạt động bảo tàng
2.1. Hoạt động bảo tàng trực tiếp góp phần giáo
dục truyền thống, nâng cao tri thức văn hoá, khoa học
cho công chúng, góp phần phát triển du lịch
Thông qua công tác trưng bày và giáo dục, các
bảo tàng đã ngày càng khẳng định vị thế của mình
trong hệ thống thiết chế văn hoá của đất nước, góp
phần thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà
nước giao cho trong công tác giáo dục truyền
thống yêu nước, tinh thần dũng cảm kiên cường
đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, ý thức giữ gìn, tôn vinh
bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời đáp ứng nhu
cầu phổ biến kiến thức khoa học và nâng cao đời
sống văn hoá tinh thần của công chúng. Bảo tàng
trở thành nơi gìn giữ những di sản vật chất và tinh
thần về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
Việt Nam, là trung tâm thông tin, là trường học và
là địa chỉ văn hoá của công chúng.
Trong những năm gần đây, một số bảo tàng
quốc gia, bảo tàng chuyên ngành và bảo tàng cấp
tỉnh đã bước đầu đổi mới trưng bày theo định

99

Cc Di sn vn h‚a: Kt qu 10 nm...

100

hướng tăng cường các hiện vật gốc, áp dụng các
phương tiện khoa học kỹ thuật (màn hình cảm ứng,
kỹ thuật 3D,...) để làm phong phú và hấp dẫn nội
dung trưng bày, thu hút khách tham quan; đổi mới
hình thức phục vụ công chúng (xây dựng các
phòng giáo dục và chương trình giáo dục dành
riêng cho học sinh phổ thông; xây dựng và triển
khai các chương trình giáo dục di sản văn hóa trong
nhà trường, tại bảo tàng và di tích theo cách tiếp
cận mới, tạo cho các em học sinh được trải nghiệm,
làm giàu tri thức về lịch sử, về di sản văn hóa, dễ
nhớ, dễ học và kỹ năng sống...; chủ động kết hợp
với các cơ quan hữu quan tổ chức thường xuyên các
cuộc trưng bày chuyên đề). Với nhiều hình thức tổ
chức hoạt động giáo dục phong phú, như hướng
dẫn tham quan trong bảo tàng, di tích, nói chuyện
chuyên đề, phối hợp giảng dạy cho các đối tượng là
học sinh, sinh viên, triển lãm lưu động, làm phim,
phối hợp tổ chức các chương trình truyền hình,
xuất bản các công trình nghiên cứu,... hoạt động
trưng bày và giáo dục của bảo tàng đã từng bước
được đổi mới, đạt hiệu quả cao trong việc phổ cập
những tri thức lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, nâng
cao trình độ dân trí cho công chúng nói chung, tuổi
trẻ học đường nói riêng.
Thông qua các hoạt động thực tiễn này, các bảo
tàng đã có những đóng góp tích cực đối với việc
triển khai Kế hoạch liên ngành (ký kết giữa Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam)
phát triển phong trào thi đua “Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực” (2008 - 2013) và gắn
kết hoạt động bảo tàng với việc triển khai Đề án
phát triển phong trào “Học tập suốt đời” được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt (từ năm 2014). Đó cũng
là phương thức cơ bản nhằm thực hiện có hiệu quả
chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa của Đảng
và Nhà nước.
2.2. Hoạt động bảo tàng góp phần phát triển kinh
tế - xã hội
Hoạt động bảo tàng đã trực tiếp góp phần
giáo dục truyền thống, nâng cao tri thức văn hoá,
khoa học cho công chúng nói chung, tuổi trẻ học
đường nói riêng. Một mặt, đó chính là những
đóng góp của các bảo tàng đối với quá trình đào
tạo, bồi dưỡng để hình thành nguồn lực con
người - yếu tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của
sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế
của đất nước. Mặt khác, từ thực tiễn quá trình đổi

mới và phát triển của mình, ở những mức độ khác
nhau, nhiều bảo tàng đã trở thành những điểm
đến hấp dẫn đối với du khách ở trong và ngoài
nước, trực tiếp góp phần phát triển ngành Du lịch.
Nhiều năm qua, hàng năm Bảo tàng Hồ Chí Minh
đều thu hút hàng triệu khách tham quan; Bảo
tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự
Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam,
Bảo tàng Điêu khắc Chăm thành phố Đà Nẵng,
Bảo tàng Đắk Lắk, cùng nhiều bảo tàng chuyên
ngành, bảo tàng cấp tỉnh khác cũng đã tự vươn
lên để trở thành những điểm đến thường xuyên
trong các tuyến du lịch của nhiều đối tượng du
khách. Đặc biệt, trên bình diện quốc tế, năm 2013,
ba bảo tàng ở Việt Nam (Bảo tàng Chứng tích
chiến tranh, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo
tàng Phụ nữ Việt Nam), đã được trang Web có uy
tín về du lịch Trip Advisor bình chọn vào top 25
bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á. Trong số này, Bảo
tàng Chứng tích chiến tranh đứng thứ 5 trong
cuộc bầu chọn, tăng 5 bậc so với năm 2012; Bảo
tàng Dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ
Việt Nam lần lượt đứng ở vị trí thứ 6 và thứ 11.
2.3. Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo tàng
Các bảo tàng Việt Nam đã mở rộng quan hệ
hợp tác với nhiều nước, tổ chức và bảo tàng trên
thế giới. Một số cuộc triển lãm về di sản văn hóa
Việt Nam đã được các bảo tàng phối hợp với đối
tác nước ngoài tổ chức thành công ở các nước:
Nga, Mỹ, Pháp, Bỉ, Singapore, Thụy Điển, Trung
Quốc, Hàn Quốc, Lào, Nhật Bản, Campuchia,….
Nhiều chuyên gia về bảo tàng của các nước
thuộc châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Á đã
đến Việt Nam giúp đào tạo cán bộ, trao đổi về
kinh nghiệm và phương pháp trong việc xây
dựng những bảo tàng mới. Một số dự án quốc tế
về bảo tàng đã được tài trợ bởi các quỹ của UNESCO, SIDA, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Phái
đoàn Wallonie - Bruxelles (Bỉ), nguồn vốn ODA và
dự án của các tổ chức phi chính phủ khác. Hơn
10 cuộc triển lãm lớn tại nước ngoài đã được các
bảo tàng tổ chức.
II. Một số hạn chế cần sớm được khắc phục
1. Một số hạn chế
Bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được,
trong quá trình phát triển của hệ thống bảo tàng
Việt Nam nói chung, thực tiễn 10 năm triển khai
Quy hoạch nói riêng, cũng còn bộc lộ nhiều hạn
chế, bất cập cần sớm được nhận rõ và có giải pháp
khắc phục.
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1.1. Một số bảo tàng còn trùng lặp về nội dung
trưng bày và hiệu quả hoạt động chưa cao
Mạng lưới bảo tàng trong nhiều năm qua vẫn ở
tình trạng mất cân đối về loại hình. Hiện tại, hầu hết
bảo tàng ở Việt Nam là bảo tàng thuộc loại hình lịch
sử xã hội, còn quá ít bảo tàng chuyên ngành về lịch
sử tự nhiên, khoa học kỹ thuật. Nhiều phần nội
dung trưng bày trùng lặp nhau giữa các bảo tàng
đã làm cho hệ thống bảo tàng trở nên đơn điệu Sự trùng lặp về nội dung chủ yếu tập trung ở ba loại
bảo tàng: bảo tàng cấp tỉnh; bảo tàng thuộc Bộ
Quốc phòng và nhóm các bảo tàng lâu nay vẫn
được xếp vào hệ thống các chi nhánh của Bảo tàng
Hồ Chí Minh tại các tỉnh, thành phố.
Các bảo tàng cấp tỉnh phần nhiều chưa làm nổi
bật đặc trưng lịch sử, văn hóa của địa phương,
nhiều sưu tập hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa,
khoa học cao vẫn chưa được khai thác, phát huy,
chưa đến được với đông đảo công chúng.
1.2. Hiện vật chưa phong phú, nội dung trưng bày
chưa đảm bảo thực sự khoa học, hấp dẫn.
Nhìn chung, hiện vật của các bảo tàng còn chưa
phong phú, đa dạng, thiếu những sưu tập có giá trị
cao, nên chưa tương xứng với đối tượng và phạm vi
hoạt động của bảo tàng. Chưa có nhiều bảo tàng
được xây dựng trên cơ sở các bộ sưu tập hiện vật
bảo tàng có khả năng phản ánh đầy đủ phạm vi và
nội dung của bảo tàng. Việc chuẩn bị nội dung
trưng bày theo yêu cầu khoa học chuyên ngành
chưa được đồng bộ với việc xây mới hoặc nâng cấp
kiến trúc bảo tàng. Do đó, nội dung trưng bày của
phần lớn bảo tàng chưa thực sự hấp dẫn vì, do
thiếu hiện vật gốc, đã trưng bày quá nhiều bản sao
và tài liệu khoa học phụ mang tính chất minh họa
các vấn đề lịch sử, văn hóa một cách giản đơn.
1.3. Mức đầu tư kinh phí cho xây dựng, trưng bày
và tổ chức hoạt động của bảo tàng còn thấp
Nhiều nhà bảo tàng cấp tỉnh chỉ là công trình
kiến trúc vốn xây dựng cho những mục đích sử
dụng khác (kho tàng, công sở...), nay được cải tạo
để làm bảo tàng, nên không đáp ứng yêu cầu về
không gian chức năng và kỹ thuật. Đầu tư cho
trưng bày bảo tàng chưa được chú trọng, còn khá
phổ biến tình trạng chỉ chú trọng đầu tư cho phần
xây “vỏ” ngôi nhà, chưa đầu tư thỏa đáng cho phần
trưng bày và việc chuẩn bị cho trưng bày chưa được
đi trước một bước. Phương tiện hỗ trợ cho hoạt
động tuyên truyền giáo dục còn thiếu và lạc hậu.
Việc xây dựng một chiến lược, kế hoạch cho
công tác sưu tầm, bảo quản chưa thực sự được

quan tâm, đầu tư kinh phí chưa thỏa đáng. Vì vậy,
nhiều bảo tàng gặp khó khăn trong việc bổ sung
hiện vật để xây dựng hoàn chỉnh các bộ sưu tập
và đảm bảo các yếu tố kỹ thuật cho việc bảo quản
hiện vật.
1.4. Thiếu đội ngũ chuyên gia và cán bộ giỏi trong
lĩnh vực chuyên môn bảo tàng
Đào tạo bảo tàng học trong 15 năm qua dù đã
có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chưa
theo kịp yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng
hoạt động bảo tàng, công tác đào tạo cơ bản ở
nhà trường và trong bảo tàng còn chậm đổi mới.
Các kiến thức về quản lý thiết chế bảo tàng,
nghiên cứu xây dựng nội dung trưng bày bảo
tàng; ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ
hiện đại trong bảo tàng, xây dựng và tổ chức các
chương trình tham quan, giáo dục, marketing bảo
tàng, bảo quản phục chế.... chưa được hình thành
rõ nét. Bên cạnh đó, việc thiếu các chuyên gia đầu
ngành cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng công
tác đào tạo.
1.5. Xã hội hoá hoạt động bảo tàng chưa được
đẩy mạnh
Trong những năm qua, việc xã hội hoá hoạt
động của các bảo tàng còn chưa được đẩy mạnh,
mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần nhằm
tăng cường nguồn lực cho các hoạt động bảo tàng,
thể hiện tập trung ở một số mặt sau đây:
- Các quy định khuyến khích, hỗ trợ về xây dựng
cơ sở vật chất phù hợp với thực tiễn từng địa
phương chưa được các địa phương chú ý;
- Chưa thu hút được sự hợp tác, tài trợ của các tổ
chức kinh tế, nhất là các doanh nghiệp, cho hoạt
động bảo tàng. Cho đến nay, hầu như vẫn chưa
xuất hiện việc các doanh nghiệp, thông qua việc tài
trợ cho hoạt động bảo tàng để giới thiệu, quảng bá
hình ảnh của mình. Chính sách về thuế, tạo điều
kiện cho “quan hệ” này được thúc đẩy trong môi
trường thuận lợi, vẫn chưa có những điều chỉnh cụ
thể và phù hợp.
- Tính chủ động, sáng tạo ở nhiều lãnh đạo
và cán bộ bảo tàng còn chưa cao, nên chưa gắn
kết chặt chẽ các hoạt động của bảo tàng mình
với xã hội.
- Chưa tạo lập được sự gắn kết thường xuyên,
hiệu quả giữa các hoạt động bảo tàng và du lịch để
mở rộng khả năng quảng bá hình ảnh của các địa
phương và đất nước với các đối tượng khách du
lịch, đồng thời qua đó tăng thêm nguồn thu để đầu
tư trở lại cho hoạt động bảo tàng.
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2. Nguyên nhân
Những hạn chế, bất cập trong quá trình triển
khai Quy hoạch 10 năm qua có nguyên nhân từ
một số vấn đề sau đây:
2.1. Nguyên nhân khách quan
- Ngày nay, sự phát triển của khoa học và công
nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, với mạng Internet, đã đưa tới khả năng đáp ứng ngày càng
thuận lợi, nhanh chóng, đa dạng và hấp dẫn các
hình thức học tập, khám phá, vui chơi giải trí, nhất
là đối với thế hệ trẻ. Vì thế, bảo tàng chỉ còn là một
trong những lựa chọn, nhiều khi lại chưa đủ hấp
dẫn và thỏa mãn được nhu cầu trên đây của các đối
tượng du khách.
- Trong quá trình nền kinh tế đất nước đang vận
hành theo cơ chế thị trường (định hướng xã hội chủ
nghĩa), lợi thế so sánh của việc đầu tư cho hoạt
động bảo tàng - một thiết chế văn hóa phi lợi
nhuận so với nhiều lĩnh vực đầu tư khác chưa được
bộc lộ rõ và chưa được kiểm nghiệm cụ thể trong
thực tiễn nên đầu tư từ ngân sách Nhà nước vẫn
chiếm tỷ trọng lớn.
2.2. Nguyên nhân chủ quan
- Nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai
trò của bảo tàng đối với sự nghiệp xây dựng nền
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc nói riêng, đối với quá trình phát triển kinh tếxã hội và hội nhập quốc tế nói chung nhiều lúc,
nhiều nơi còn chưa thật toàn diện, đầy đủ; đặc
biệt, nhận thức về yêu cầu khoa học và quy trình
xây dựng, tổ chức hoạt động của bảo tàng còn có
những bất cập.
- Hệ thống văn bản pháp luật về bảo tàng tuy
đã ngày càng hoàn thiện hơn, nhưng so với yêu cầu
thực tế, vẫn chưa thật đầy đủ, chưa có các quy định
điều chỉnh toàn diện các hoạt động bảo tàng, trong
đó, nổi lên là sự thiếu hụt những văn bản pháp luật
điều chỉnh về chế độ, chính sách đối với việc tổ
chức và hoạt động chuyên môn về bảo tàng.
- Kinh phí đầu tư cho hoạt động bảo tàng nhìn
chung còn thấp, cơ cấu đầu tư còn nhiều bất cập.
Đối với việc xây dựng bảo tàng mới, tình trạng mất
cân đối giữa đầu tư cho việc xây dựng công trình
kiến trúc bảo tàng với đầu tư cho việc thiết kế, thi
công trưng bày và tăng cường trang thiết bị kỹ
thuật hiện đại cho hoạt động của bảo tàng là khá
phổ biến.
- Vấn đề xã hội hóa hoạt động bảo tàng còn
chưa được nhận thức đầy đủ, thiếu phương pháp
tiếp cận, kêu gọi sự hỗ trợ từ doanh nghiệp.

- Đội ngũ cán bộ bảo tàng còn rất thiếu, trình
độ không đồng đều, nhiều nơi còn rất yếu, nhất là
về trình độ ngoại ngữ và khả năng cập nhật sự phát
triển của khoa học bảo tàng, nên chưa đáp ứng
được yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế trên lĩnh
vực công tác này.
Tình hình trên đòi hỏi chúng ta phải nhanh
chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực
sự đổi mới để tạo ra bước chuyển biến rõ rệt và
tích cực trong quá trình phát triển lâu dài của sự
nghiệp bảo tàng, trước hết là đảm bảo triển khai
tốt nhất, hiệu quả nhất Quy hoạch trong những
năm tới.
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN GIẢI
QUYẾT TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Hoàn thành việc phân định rõ ràng, cụ thể
trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương đối với
việc thực hiện việc phân cấp quản lý và đầu tư đối
với các bảo tàng trong hệ thống, trên cơ sở đó, các
Bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu
quả các dự án thành lập, xây dựng, chỉnh lý, nâng
cấp trưng bày bảo tàng triển khai theo phân kỳ
thực hiện Quy hoạch.
2. Các Bộ, ngành, địa phương, trên cơ sở kiểm
điểm, đánh giá tiến độ, kết quả triển khai Quy
hoạch giai đoạn 2005 - 2015, kịp thời xác định rõ
nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp nhằm hoàn thành
quy hoạch hệ thống bảo tàng thuộc phạm vi Bộ,
ngành, địa phương đến năm 2020.
3. Tập trung đầu tư xây dựng, triển khai các dự
án về bảo tàng đã được xác định tại Quy hoạch, dự
án về sưu tầm hiện vật cần đi trước một bước; ưu
tiên đầu tư cho dự án xây dựng, chỉnh lý, nâng cấp
trưng bày các bảo tàng cấp quốc gia, bảo tàng tại
các vùng kinh tế trọng điểm, bảo tàng tại các địa
bàn có sức thu hút khách du lịch.
4. Đẩy mạnh việc phát triển mạng lưới các bảo
tàng chuyên đề về văn hóa dân gian, ngành nghề
thủ công truyền thống, bao gồm bảo tàng công lập
và bảo tàng ngoài công lập.
5. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên
môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, trình độ
khoa học cho đội ngũ cán bộ bảo tàng, đáp ứng yêu
cầu của các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp đổi mới
trưng bày bảo tàng của Bộ, ngành, địa phương.
6. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu
rộng, hiệu quả về lĩnh vực bảo tàng.
C.D.S.V.H
(Ngày nhận bài: 02/10/2015; Ngày phản biện đánh giá:
19/10/2015; Ngày duyệt đăng bài: 02/11/2015).

