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HOÏC TAÄP VAØ LAØM THEO TÖ TÖÔÛNG, 
ÑAÏO ÑÖÙC, PHONG CAÙCH HOÀ CHÍ MINH TRONG GÌN GIÖÕ 

VAØ PHAÙT HUY GIAÙ TRÒ LÒCH SÖÛ ÔÛ BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA

Nguyễn Văn Cường*

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
là đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, có chức năng nghiên 
cứu, sưu tầm, khai quật khảo cổ 
học; quản lý, bảo quản, trưng bày, 
giới thiệu di sản văn hóa, hiện vật 
về lịch sử Việt Nam nhằm phục 
vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, 
tham quan và hưởng thụ văn hóa 
của công chúng. Đảng bộ Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia gồm 88 
đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ 
trực thuộc, làm việc tại 9 phòng 
chuyên môn, nghiệp vụ. Tổng số 
viên chức, người lao động là 206 
(Trong đó: Nam: 88, Nữ: 118). 
Trình độ học vấn của cán bộ, viên 
chức: Tiến sĩ: 4; Thạc sĩ: 44; Cử 
nhân: 111; Cao đẳng: 2; Trung 
cấp: 5 và các cán bộ chuyên môn, 
trình độ khác.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện lưu giữ và bảo quản gần 200.000 hiện vật, tư liệu lịch 
sử văn hóa Việt Nam, gồm 19 Bảo vật Quốc gia cùng nhiều sưu tập quý hiếm vào bậc nhất 
so với các bảo tàng cùng loại hình ở trong nước và khu vực. Giai đoạn lịch sử Việt Nam từ 
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thời Tiền sử đến năm 1945 có gần 110.000 tài liệu, hiện vật là di vật, cổ vật; giai đoạn lịch 
sử Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến ngày nay có khoảng hơn 80.000 tài liệu, hiện 
vật về lịch sử cách mạng Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và các đồng chí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ, trong đó 3 Bảo vật 
Quốc gia là tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đường Kách Mệnh, Ngục trung nhật ký 
(Nhật ký trong tù) và bản thảo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vinh dự 6 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và làm 
việc (ngày 5/1/1959; 23/3/1959; 25/6/1959; năm 1960; 12/3/1963; 21/10/1964). Ngay lần 
đầu tiên đến thăm nhân dịp khánh thành Bảo tàng, Người đã viết tặng dòng chữ “Trưng bày 
khéo, giải thích rõ, Viện Bảo tàng là một trường học tốt về lịch sử cách mạng của dân tộc 
Việt Nam ta”. Những lời dạy của Người về công tác trưng bày và thuyết minh bảo tàng vẫn 
luôn là bài học quý báu cho các thế hệ cán bộ chuyên môn sau này.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia tạo được sự ổn định, thống nhất xuyên suốt từ nhận thức đến hành động, với ý thức 
trách nhiệm cao, sự thống nhất, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động 
nên đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng tiêu 
chí, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tu dưỡng đạo đức, tác phong làm việc theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình của Chi bộ và nhiệm vụ chuyên môn của cán 
bộ, đảng viên. Hằng năm, 100% đảng viên các Chi bộ ký cam kết không suy thoái, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với chính quyền và các tổ 
chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai việc học tập, quán triệt, sinh hoạt định kỳ mỗi 
tháng ít nhất một lần, các sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, Đảng bộ gắn với nhiệm vụ chính 
trị của cơ quan và bám sát các nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” từng năm do Đảng ủy cấp trên phát động. 100% đảng viên 
được kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm, động viên, 
biểu dương những cá nhân tiêu biểu, tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức rèn luyện, 
tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

Toàn thể cán bộ, viên chức Bảo tàng Lịch sử Quốc gia luôn tin tưởng, chấp hành tốt các 
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cán bộ, viên chức trong cơ quan 
có ý thức rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn của bản thân, hoàn 
thành nhiệm vụ được giao. Đảng bộ, Ban lãnh đạo Bảo tàng đã chỉ đạo thực hiện tập trung 
vào các nội dung: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh tự phê bình và phê bình, 
đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để làm cơ sở cho 
việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng bộ và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 
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Tập thể Lãnh đạo Bảo tàng luôn duy trì, đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, 
thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 
trong năm, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 04-NQ/BCSĐ ngày 16/4/2018 của Ban Cán sự Đảng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. Thực hiện sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp 
vụ từ 15 phòng thành 9 phòng.

- Lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và nhiệm 
vụ công tác năm. Rà soát, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển của Bảo tàng đến năm 2021. 
Xác định lại vị trí việc làm của viên chức, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 
chức. Xây dựng Đề án Phát triển hoạt động truyền thông Bảo tàng Lịch sử Quốc gia giai đoạn  
2018-2022.

- Triển khai công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường đối với cả hai cơ sở (số 1 
Phạm Ngũ Lão và số 25 Tông Đản), hoàn thành việc xây dựng hệ thống vệ sinh ngầm hiện 
đại phục vụ khách tham quan.

- Với vai trò, vị trí chức năng và nhiệm vụ của mình, Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia trong 3 năm qua đã đóng góp đáng kể vào việc tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, lòng 
tự hào dân tộc, về tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của 
Người, sưu tầm bảo quản và lưu giữ nhiều bộ sưu tập, bảo vật quý hiếm, nổi bật là: 

Từ năm 2016-2019, Bảo tàng tổ chức thành công 33 trưng bày chuyên đề trong đó có 
13 chuyên đề trưng bày tại bảo tàng, 12 trưng bày phối hợp với các đơn vị và lưu động tại 
các địa phương, 8 trưng bày tại nước ngoài. 

Bảo tàng đã tổ chức thành công các trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng phục vụ khách 
tham quan, nhiều nội dung gắn với lịch sử đất nước cũng như việc thực hiện tư tưởng Hồ 
Chí Minh trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc: Bảo vật hoàng cung - Kim 
sách triều Nguyễn (1802-1945); Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc (1941-1951), 
Đổi mới - hành trình của những ước mơ; Bảo vật quốc gia Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia, Nét vàng son - Sưu tập đồ gỗ sơn son thếp vàng tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia; 
Ánh sáng từ Đường Kách mệnh, Kỷ niệm một thời Xô Viết, Hà Nội - 1972. Báu vật Khảo cổ 
học Việt Nam, Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến 1945-1954; Đồ gốm sứ phát hiện tại 
vùng biển Việt Nam; Bí mật đại dương từ những con tàu cổ. 

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn tại Bảo tàng, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thường 
xuyên phối hợp với các đơn vị trong nước và nước ngoài tổ chức các trưng bày chuyên đề 
nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục niềm tự hào dân tộc, nhiều nội dung gắn với tư tưởng, 
đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và những nhân vật tiêu biểu thực hiện tấm gương của Người 
qua các thời kỳ lịch sử. Đối tượng phục vụ của Bảo tàng phong phú và đa dạng đến từ nhiều 
lĩnh vực hoạt động: 
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Ở trong nước, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Bảo tồn 
Di tích Cố đô Huế và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tổ chức trưng bày chuyên đề Bảo 
vật hoàng cung: Kim sách và kim ấn triều Nguyễn (1802-1945); Phối hợp với Bảo tàng 
tỉnh Thái Nguyên phát huy bộ ảnh triển lãm Lịch sử Văn hóa Việt Nam tại Trại giam Phú 
Sơn 4 - Tổng cục VIII - Bộ Công an; Phối hợp với Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc 
biệt Pác Bó - Cao Bằng triển lãm ảnh Lịch sử văn hóa Việt Nam tại Pác Bó - Cao Bằng; 
phối hợp với Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh thực hiện triển lãm Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới; Trưng bày Đổi mới - Hành 
trình của những ước mơ và Kim Ngọc - Người tiên phong trong hành trình đổi mới tại 
Bảo tàng Vĩnh Phúc nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc; các 
chuyên đề Đổi mới - Hành trình của những ước mơ tại Bảo tàng Hải Phòng; Nét vàng 
son - Đồ gỗ sơn son thếp vàng Việt Nam tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; Lịch sử văn 
hóa Việt Nam nhân Hội nghị Bảo vệ và Phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự 
phát triển bền vững tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế; Rồng - Phượng trên Bảo vật triều 
Nguyễn tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; Không gian Di sản văn hóa Việt Nam - 2018 
tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam nhân ngày Di sản văn hóa 23/11; 
Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; 
Phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức trưng bày chuyên đề Hội nghị 
Paris - đường đến hòa bình tại Bảo tàng Hà Nội nhân kỷ niệm 45 năm ngày ký kết Hiệp 
định Paris (1/1973-1/2018).

Trưng bày tại nước ngoài: Triển lãm Báu vật Khảo cổ học Việt Nam tại Bảo tàng Reiss-
Engelhorn, Cộng hòa Liên bang Đức, Trưng bày đặc biệt về Di sản văn hóa biển Việt Nam 
tại Mokpo, Hàn Quốc; Tranh tuyên truyền cổ động của nhân dân thế giới đoàn kết với Việt 
Nam thời kỳ 1954-1975 tại Cộng hòa Liên bang Đức; trưng bày chuyên đề và xuất bản sách 
Đồ gốm sứ phát hiện ở vùng biển Việt Nam tại Mokpo và Busan Hàn Quốc; Lịch sử văn hóa 
Việt Nam tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc (2018-2020); Những vương quốc cổ tại Bảo tàng 
Quốc gia Malaysia.

Tháng 5/2019, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thực hiện các trưng bày chuyên đề trong 
chuỗi sự kiện kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chuyên đề Hồ Chí Minh 
Chân dung một con người, khai mạc ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia; Phối hợp với Bảo tàng Hermitage, Liên bang Nga tổ chức trưng bày Báu vật sông Hồng 
- sưu tập khảo cổ học từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai mạc ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại 
Bảo tàng Hermitage.

Trong 3 năm 2016-2018, Bảo tàng đã đón 802.848 khách tham quan. Trong đó:
- Khách tham quan tại Bảo tàng: 308.148 người 
- Khách tham gia triển lãm lưu động địa phương: 62.700 người
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- Khách tham quan trưng bày tại nước ngoài: 432.000 người.
Tổ chức 684 buổi Giờ học Lịch sử, Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” cho 26.925 học sinh 

tại Bảo tàng và nhóm gia đình trên địa bàn Hà Nội và các địa phương.
Với vai trò, vị trí chức năng và nhiệm vụ của mình, Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc 

gia đã đóng góp đáng kể vào việc tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, lòng tự hào dân tộc; 
sưu tầm, bảo quản và lưu giữ nhiều bộ sưu tập, bảo vật quý hiếm. Đảng bộ Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia đã gắn kết nội dung của việc học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 
những hoạt động chuyên môn có ý nghĩa nhằm thực hiện tốt công việc được giao, tận tình 
phối hợp và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các bảo tàng địa phương, giúp đỡ địa 
phương giải quyết công việc một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

Các cán bộ, đảng viên Bảo tàng luôn có thái độ đúng mực đối với khách đến tham 
quan, học tập, nghiên cứu. Mỗi viên chức đều ý thức được trách nhiệm của mình, các Chi 
bộ, phòng chuyên môn đưa văn hóa công sở vào tiêu chí hoạt động: Lề lối, tác phong làm 
việc, phong cách ứng xử và hành vi văn minh lịch sự... Các đoàn khách đến tham quan, 
làm việc tại Bảo tàng đều ấn tượng tốt và có những phản hồi tích cực, có sự liên kết, hợp 
tác lâu dài. 

Ban thường vụ Đảng ủy Bảo tàng Lịch sử Quốc gia luôn tăng cường công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện kế hoạch đề ra, gương mẫu 
đi đầu trong mọi hoạt động. Kết quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”
 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia năm 2019
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phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực đến mọi hoạt động của cơ quan. Hằng 
năm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan được hoàn thành tốt, công tác xây dựng Đảng, đoàn 
thể quần chúng ngày càng phát triển toàn diện, các phong trào quần chúng hưởng ứng việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều nhân tố 
tích cực, tạo nguồn phát triển đảng viên. 

Trong 3 năm qua, Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các tổ chức chính quyền, 
đoàn thể nhận được nhiều thành tích đáng ghi nhận: Năm 2016, 2018, Đảng bộ Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia được công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”; 
năm 2017, được công nhận “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Năm 2016, tập thể Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ; 
năm 2018, Bảo tàng được nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. Năm 2016, 2017, 2018, Công đoàn Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nhận Bằng khen 
của Công đoàn viên chức Việt Nam. Đoàn cơ sở Bảo tàng 3 năm liền được công nhận 
Đoàn cơ sở xuất sắc; năm 2017 được công nhận Đoàn cơ sở xuất sắc dẫn đầu phong trào 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc 
thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cùng với việc 
triển khai sinh hoạt các chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, 

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2016
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đảng viên trong việc thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn đạo đức lối sống, nêu cao 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của đơn vị. 

====================
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STUDY AND WORK FOLLOWING HO CHI MINH’S THOUGHT, ETHICS 
AND LIFESTYLE IN PRESERVING AND PROMOTING HISTORICAL VALUES 

AT THE VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY

Nguyen Van Cuong

The implementation of Directive No. 05-CT/TW that the Politburo made on May 15, 
2016 on promoting learning and following Ho Chi Minh’s thought, ethics and lifestyle at the 
National History Museum has been producing the stability and unity from awareness to 
action. With high sense of responsibility, unity and determination of officials, party members, 
and employees, it has achieved remarkable results.

This movement has become a usual task in association with politic mission of the 
Vietnam National Museum of History, contributing to the enhancement of the awareness, 
responsibility of the communists, especially those who keep the key roles at the museum, 
in attempting to complete politic mission and maintain good lifestyle.


