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BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA 
VÔÙI PHAÙT TRIEÅN VAØ QUAÛNG BAÙ DU LÒCH

Nguyễn Văn Đoàn*, Nguyễn Thị Định**

Trong xu thế hội nhập và phát triển, du lịch trở thành một trong những ngành “công 
nghiệp” mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới. Thực tế cho thấy, Du lịch Việt Nam phát 
triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, thu hút hàng chục triệu lượt khách quốc tế và nội 
địa là nhờ vào phát triển sản phẩm trên nguồn tài nguyên văn hóa, nhân văn giàu có. Nhiều 
loại hình du lịch văn hóa được định hình và phát triển. Trong đó, du lịch văn hóa đang trở 
thành tâm điểm của du khách, cũng như các công ty lữ hành. Du lịch văn hóa được tổ chức 
dựa trên sự khai thác các giá trị văn hóa của điểm đến như: du lịch di sản, du lịch bảo tàng, 
du lịch lễ hội, du lịch văn hóa, ẩm thực… nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch tìm hiểu lịch sử, 
đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Trong những năm qua, di sản văn hóa Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của Nhà 
nước và cộng đồng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di 
sản văn hóa đang dần được hoàn thiện. Ngày càng có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi 
vật thể được vinh danh ở các cấp độ khác nhau như: di sản thế giới, di tích cấp quốc gia, 
cấp tỉnh… nhiều hiện vật và nhóm hiện vật có giá trị, đặc biệt quý hiếm của các bảo tàng đã 
được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là Bảo vật Quốc gia, trong đó, Bảo vật 
được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chiếm số lượng lớn.

Nhận thức rõ vấn đề trên, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngay sau khi được thành lập, đã 
nhanh chóng kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đã trở thành một trong 
những điểm đến văn hóa hấp dẫn, được đông đảo công chúng trong nước và nước ngoài 
quan tâm lựa chọn trong chuyến tham quan, du lịch của mình.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện đang lưu giữ, bảo quản trên 200.000 tài liệu, hiện vật 
phong phú về loại hình, đa dạng về chất liệu có niên đại từ thời kỳ Tiền sử cho đến ngày 
nay. Trong đó, gần 8.000 tài liệu, hiện vật, sưu tập hiện vật có giá trị, độc bản và quý hiếm, 
nhiều Bảo vật quốc gia đã được lựa chọn trưng bày. Mỗi tài liệu, hiện vật, sưu tập hiện vật 
trưng bày đều là những di sản quý giá chứa đựng những thông điệp của quá khứ, những tinh 
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hoa của nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và giàu bản sắc, giúp công chúng hiểu 
biết thêm về lịch sử văn hóa lâu đời và truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường trong 
quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Ðể trở thành điểm đến hấp dẫn công chúng, là địa chỉ trọng điểm trong hệ thống tour 
của các công ty du lịch, lữ hành, đòi hỏi Bảo tàng phải đổi mới cả về nội dung lẫn hình 
thức cũng như các phương thức dịch vụ bảo tàng. Bên cạnh việc chú trọng các công tác 
chuyên môn, nghiệp vụ như: khai quật, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản… thì những khâu công 
tác hướng tới công chúng và phục vụ công chúng như: trưng bày, giáo dục, truyền thông… 
cũng được Bảo tàng đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, đây chính là những hoạt động phát huy giá 
trị văn hóa, quảng bá di sản văn hóa đến với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. 
Chúng tôi xin giới thiệu khái quát các hoạt động trưng bày, giáo dục và truyền thông của 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong những năm gần đây, với mong muốn thông qua những 
hoạt động đó, đóng góp tích cực hơn nữa vai trò của văn hóa với phát triển và quảng bá du 
lịch thời gian tới. 

1. Một số kết quả đạt được
1.1. Công tác trưng bày 
Hệ thống trưng bày thường trực: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã đẩy mạnh nghiên cứu 

khoa học và từng bước ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện đại để 
không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong trưng bày. Việc nghiên cứu các chủ đề 
hay, ý nghĩa, hiện vật có giá trị, cùng với sự đầu tư, lắp đặt những trang thiết bị trưng bày 
hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế (tủ, đèn led chiếu sáng trưng bày chuyên dụng, màn hình cảm 
ứng…) và hệ thống chú thích, bảng chỉ dẫn, các tài liệu viết, các bản đồ, sơ đồ... được bổ 
sung đã đem lại những hiệu quả thiết thực và tăng tính hấp dẫn cho trưng bày của bảo tàng. 

Trưng bày chuyên đề: hàng năm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức từ 4 đến 5 cuộc 
trưng bày chuyên đề tại 2 cơ sở, nhằm giới thiệu những sưu tập hiện vật đặc sắc quý hiếm, 
những vấn đề lịch sử chuyên sâu mà hệ thống trưng bày cố định chưa thể hiện một cách toàn 
diện sâu sắc. Từ đó, góp phần làm cho Bảo tàng luôn luôn có được sự đổi mới, sống động và 
hấp dẫn khách tham quan. Bảo tàng đã có sự hợp tác mở rộng, những cuộc trưng bày trong và 
ngoài nước được tổ chức nhiều hơn, đặc biệt những cuộc trưng bày tổ chức ở nước ngoài như: 
Trưng bày “Việt Nam - Câu chuyện vĩ đại” tại Bảo tàng quốc gia Kyushu (Nhật Bản); “Văn 
hóa Đông Sơn” tại Bảo tàng quốc gia Malaysia; “Buổi đầu nền văn hóa cổ Việt Nam” tại Hàn 
Quốc; “Rồng bay - Nghệ thuật cung đình Việt Nam” tại Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật châu 
Á Guimet, Cộng hòa Pháp; “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” tại Cộng hòa Liên bang Đức; 
“Báu vật sông Hồng - Sưu tập khảo cổ học từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam” tại Liên 
bang Nga… Các cuộc trưng bày diễn ra thành công, thu hút đông đảo khách tham quan: trưng 
bày “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” tại Đức (với 200.000 lượt khách), trưng bày “Buổi đầu 
nền văn hóa cổ Việt Nam” tại Hàn Quốc (với 246.000 lượt khách).... Qua đó, Bảo tàng đã góp 
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phần giới thiệu, quảng bá di sản lịch sử, văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với 
thế giới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.

1.2. Công tác giáo dục công chúng
Hiện nay, Bảo tàng có gần 20 cán bộ làm công tác giáo dục và hướng dẫn khách tham 

quan. Trong những năm gần đây, mỗi năm, Bảo tàng đã tiếp đón khoảng trên 150.000 
khách tham quan, và số lượng khách tăng lên hàng năm, trong đó, số lượt khách được 
hướng dẫn là khoảng 1.000 đoàn khách (khoảng trên 30.000 lượt khách), gồm nhiều đối 
tượng khách trong nước và quốc tế; tổ chức gần 300 chương trình Câu lạc bộ “Em yêu 
lịch sử”, Giờ học lịch sử cho khoảng trên 10.000 khách tại Bảo tàng và tại các bảo tàng, 
khu di tích nhiều tỉnh thành với các đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh viên, học viên sĩ 
quan các trường quân đội… 

Năm 2018, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã 
phối hợp với Tổng cục Du lịch xây dựng Tour 
Du lịch kết nối: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - 
Phổ cổ với chủ đề “Lịch sử Việt Nam - Khám 
phá từ lòng đất” và “Lịch sử Việt Nam - Bình 
minh trên các dòng sông”, thông qua tour du 
lịch kết nối này, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu 
lịch sử Việt Nam xuyên suốt từ thời kỳ Tiền sử 
đến năm 1945. Bên cạnh đó, du khách được 
tham quan Tượng đài vua Lý Thái Tổ, đền Bạch 
Mã, nhà cổ Mã Mây, các khu phố cổ sầm uất, 
nhộn nhịp nhưng vẫn không kém phần cổ kính, 
thưởng thức ẩm thực với những món ăn đặc sắc, 
cổ truyền của dân tộc…; Bảo tàng Lịch sử Quốc 

Trưng bày chuyên đề “Báu vật khảo cổ học 
Việt Nam” tại Mannheim, Đức

Trưng bày chuyên đề “Đồ gốm sứ phát hiện 
ở vùng biển Việt Nam” tại Hàn Quốc

Quầy Lễ tân, giải đáp thông tin và phục vụ máy 
thuyết minh tự dộng cho khách tham quan
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gia cũng là một trong những điểm dừng của BonBon City Tour; Phối hợp với Công ty Little 
Tour xây dựng tour tham quan, học tập cho sinh viên Mỹ tại Bảo tàng với 2 chủ đề “Kinh 
đô Việt Nam qua các thời kỳ”, và “Việt Nam - Chiến tranh và Hòa bình”. Trong 6 tháng 
cuối năm 2019, Bảo tàng tiếp tục phối hợp với Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourism) xây 
dựng tour “Tìm hiểu văn hóa Hòa Bình” kết nối Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với Bảo tàng 
không gian văn hóa Mường Hòa Bình và Bản Mường Giang Mỗ, Hòa Bình. 

Bảo tàng đã đầu tư lắp đặt các hệ thống phương tiện nghe nhìn như các monitor, màn 
hình cảm ứng giới thiệu các hình ảnh, phim tư liệu liên quan đến các nội dung trưng bày 
nhằm cung cấp thông tin cho khách tham quan; đưa hệ thống thuyết minh tự động (audio 
guide) vào giới thiệu trưng bày bảo tàng phục vụ khách tham quan bằng 2 thứ tiếng: Việt - 
Anh, đã thực sự mang lại hiệu quả cao khi lượng khách tham quan ngày càng đông mà đội 
ngũ hướng dẫn viên không thể đáp ứng đủ, đặc biệt là tiếng nước ngoài. 

Trước nhu cầu ngày càng tăng của khách tham quan trong việc tìm hiểu trưng bày và 
hiện vật trưng bày tại Bảo tàng với nhiều ngôn ngữ khác nhau, năm 2018, Bảo tàng đã triển 
khai nghiên cứu, xây dựng Phương án “Xây dựng hệ thống thông tin điện tử phục vụ khách 
tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia” dưới hình thức xã hội hóa. Theo đó, hệ thống thiết 
bị phục vụ khách tham quan bao gồm: hệ thống thuyết minh tự động audio guide và thiết bị 

Hướng dẫn khách tham quan trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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multi-media guide dùng cho cả khách tham quan tự do và khách đi theo đoàn và bằng 8 ngôn 
ngữ (giai đoạn 1) và sẽ dần được bổ sung nội dung cũng như ngôn ngữ theo nhu cầu của 
khách tham quan. Hiện tại, qua kết quả khảo sát, nghiên cứu khách cho thấy, số lượng khách 
Hàn Quốc tham quan Bảo tàng chiếm tới 70 - 80% khách quốc tế, Vì vậy, Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia đang phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc xây dựng kế hoạch nội dung và 
thiết bị Audio guide mới, dưới sự tài trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc để 
phục vụ du khách Hàn Quốc đến tham quan Bảo tàng. 

Cùng với các hoạt động chuyên môn, hàng năm, Bảo tàng còn phối hợp với một số đơn 
vị lữ hành, Hiệp hội Hướng dẫn viên du lịch tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp 
vụ hướng dẫn cho đội ngũ hướng dẫn viên Bảo tàng và hướng dẫn viên du lịch nhằm nâng 
cao chất lượng hướng dẫn, phục vụ khách tham quan được tốt hơn.

1.3. Công tác truyền thông
Trang Thông tin điện tử (website): đây là lĩnh vực được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch rất quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở đó, Bảo tàng Lịch sử quốc gia 
đã tích cực nghiên cứu, xây dựng Đề án truyền thông đồng thời nâng cấp website, ứng dụng 
khoa học, công nghệ để từng bước nâng cao chất lượng nội dung, hình thức. Vì vậy, Trang 
Thông tin điện tử (website) của Bảo tàng đã trở thành một kênh quan trọng, hữu hiệu giúp 
Bảo tàng tiếp cận sâu rộng tới công chúng cũng như công tác quảng bá về lịch sử, văn hóa 
Việt Nam với bạn bè quốc tế hiệu quả hơn. Với những nỗ lực, đổi mới tích cực đó, website 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngày càng hấp dẫn và thu hút lượng độc giả rất lớn, đến nay đã 
có hơn 27 triệu lượt độc giả truy cập vào trang Website tiếng nước ngoài (tiếng Anh, Pháp) 
chiếm khoảng 50% (trung bình trên 500.000 lượt người truy cập/tháng). 

Xây dựng bảo tàng ảo 3D: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng là một trong 2 bảo tàng 
đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng công nghệ tương tác ảo 3D trong giới thiệu trưng bày bảo 
tàng. Năm 2013, hai trưng bày chuyên đề có thời hạn đầu tiên được đưa vào ứng dụng đó 
là: Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam (disanvanhoaphatgiao.egal.vn) và Đèn cổ Việt Nam 

Các chương trình giáo dục tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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(denco.egal.vn). Tiếp theo đó, ứng dụng công nghệ này được tiếp tục triển khai từng bước 
để giới thiệu hệ thống trưng bày thường trực.

Biên tập, xuất bản sách, ấn phẩm: từ kết quả của những chương trình, đề tài nghiên 
cứu khoa học là thế mạnh, dẫn đầu hệ thống bảo tàng cả nước của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 
Qua đó kết quả của các công trình nghiên cứu không chỉ phục vụ trực tiếp trong việc nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bảo tàng mà còn mở ra kênh mới để tiếp nhận và vận 
dụng kiến thức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ bảo tàng trên cả nước; công chúng, các nhà 
nghiên cứu có cơ hội tiếp cận trực tiếp và thuận lợi với các nguồn tư liệu lịch sử quý giá của 
Bảo tàng. Trong 5 năm qua, Bảo tàng đã tuyển chọn và công bố hơn 20 công trình có giá trị lý 
luận và thực tiễn cao, tiêu biểu như: Tiền giấy Việt Nam; Gốm Thổ Hà; Bảo tàng, di tích - nơi 
khơi nguồn cảm hứng dạy và học lịch sử cho học sinh phổ thông; Văn hóa Đông Sơn - Sưu 
tập tài liệu, hiện vật Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Trang sức cổ Việt Nam”; “Thuyền truyền 
thống Việt Nam (Phối hợp với Viện nghiên cứu biển Hàn Quốc xuất bản); Các nền văn hóa 
cổ Việt Nam - Bình minh trên sông Hồng (Phối hợp với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc); Rồng 
bay - Nghệ thuật cung đình Việt Nam (Phối hợp với Bảo tàng nghệ thuật châu Á Guimet, 
Cộng hòa Pháp xuất bản); Văn hóa Nhật Bản; Việt Nam câu chuyện vĩ đại (Phối hợp với Bảo 
tàng Quốc gia Kyushu, Nhật Bản)... Cuốn Thông báo khoa học của Bảo tàng đều đặn ra 2 kỳ/
năm (6 tháng/1số) với nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao.

Bên cạnh các ấn phẩm chuyên 
môn, Bảo tàng còn phối hợp với Tổng 
cục Du lịch Việt Nam và Công ty Du 
lịch Hà Nội (Hanoi Tourism) nghiên 
cứu xây dựng các loại tờ gấp, tờ rơi 
giới thiệu về Bảo tàng, trưng bày, hiện 
vật Bảo tàng bằng 6 ngôn ngữ: Việt, 
Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Trung; phát 
hành tập sách Bảo vật Quốc gia lưu 
giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia... 
nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tìm 
hiểu giá trị hiện vật của khách tham 
quan cũng như quảng bá hình ảnh Bảo 
tàng, các di sản văn hóa Việt Nam một 
cách hiệu quả hơn.

Các kênh quảng bá khác: trong những năm gần đây, Bảo tàng đã phối hợp với các 
công ty lữ hành xây dựng các ấn phẩm để cung cấp cho các tour du lịch và việc bán sản phẩm 
tour đang thu được kết quả khả quan. Bảo tàng đang tiến hành xây dựng các nội dung giới 
thiệu Bảo tàng, những Bảo vật quốc gia, hiện vật tiêu biểu của Bảo tàng tại ga đến và các hoạt 
động trải nghiệm, tương tác dành cho hành khách tại các ga đi của Cảng hàng không quốc tế 

Ấn phẩm giới thiệu Di sản văn hóa Việt Nam 
tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
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Nội Bài. Câu lạc bộ Tình nguyện viên Bảo tàng với vai trò như là cánh tay nối dài của Bảo 
tàng trong việc quảng bá hình ảnh Bảo tàng tới rộng rãi công chúng với nhiều hình thức đa 
dạng, phù hợp với khách du dịch cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Du lịch di sản, du lịch văn hóa đang ngày càng thể hiện là một ưu thế của du lịch Việt 
Nam. Gắn kết bảo tàng với du lịch chính là sự khẳng định vai trò của bảo tàng đối với du 
lịch, với mục tiêu đưa bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong 
nước và quốc tế. Di sản văn hóa Việt Nam đã và đang trở thành các sản phẩm phục vụ đắc 
lực cho hoạt động phát triển kinh tế của đất nước. Có thể nói, các sản phẩm trong lĩnh vực di 
sản góp phần giải quyết nhu cầu việc làm, tạo thu nhập ổn định cho cộng đồng địa phương 
và các ngành, nghề dịch vụ, góp phần phát triển xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa 
và tăng trưởng ngành du lịch Việt Nam. 

Với sự nỗ lực của mình, trong những năm qua, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã được 
công chúng đến thăm nhiều hơn. Năm 2018, Bảo tàng đã đón 153.800 lượt khách tham quan 
tại Bảo tàng, tăng khoảng 7% so với năm 2017 (152.975 lượt khách), trong đó khách nước 
ngoài chiếm số lượng đáng kể, đặc biệt là khách Hàn Quốc. Khách tham quan trưng bày lưu 
động năm 2018 là 374.700 lượt khách (trong nước 42.700 lượt khách, nước ngoài 332.000 
lượt khách), tăng khoảng hơn 300% so với năm 2017 (85,984 lượt khách). Với những kết 
quả trên, năm 2018, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã được Sở Du lịch Hà Nội công nhận là 
một trong những điểm du lịch của Thủ đô Hà Nội.

2. Một số định hướng 
Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy 

giá trị di sản sẽ có nhiều cơ hội, nhưng cũng gặp không ít thách thức. Với vai trò, vị thế là bảo 
tàng đầu hệ của hệ thống bảo tàng Việt Nam, thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia xác định 
một số nội dung cơ bản cho việc gắn kết văn hóa với phát triển và quảng bá du lịch như sau:

- Tiếp tục tăng cường mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế trên lĩnh vực bảo tàng và di sản 
văn hóa, chú trọng hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và và hiệu quả hơn. Trong đó, quan 
trọng hơn cả là hợp tác trưng bày và tăng cường giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước và 
con người Việt Nam thông qua các di sản văn hóa của dân tộc tới đông đảo bạn bè quốc tế. 

- Áp dụng hiệu quả những kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn, gắn nghiên 
cứu với trưng bày, phát huy, luôn hướng tới cộng đồng và đưa đến cho cộng đồng những 
sản phẩm du lịch văn hóa tốt nhất. Chú trọng các tour gắn với các hoạt động trải nghiệm, 
tương tác tại Bảo tàng cũng như kết nối với các bảo tàng, di tích, các điểm du lịch phù hợp 
với nội dung từng chủ đề.

- Đẩy mạnh, phát triển toàn diện và đầy đủ trên mọi lĩnh vực hoạt động của Bảo tàng, 
trong đó đặc biệt chú trọng đến đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ cho 
cán bộ trẻ, tạo nguồn nhân lực đáp ứng tốt những nhiệm vụ chính trị của Bảo tàng trong thời 
kỳ hội nhập và phát triển. 
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- Hoàn thiện và thực hiện xã hội 
hóa hệ thống thuyết minh tự động mới 
(audio guide), bổ sung thêm ngôn ngữ 
(năm 2019 là ngôn ngữ Hàn Quốc) để 
phục vụ du khách.

- Tiếp tục gắn kết với các công ty 
lữ hành để giới thiệu quảng bá hình ảnh 
của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Tiếp tục 
phối kết hợp với Tổng cục Du lịch Việt 
Nam và các công ty du lịch lữ hành xây 
dựng các sản phẩm tour mới nhằm phục 
vụ công chúng trong nước và quốc tế.

- Hoàn thiện sản phẩm truyền thông, những hoạt động trải nghiệm của Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài; tăng cường và đa dạng hình thức truyền 
thông trên những kênh quảng bá khác.

Kế thừa những thành tựu đã đạt được, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí, quyết tâm 
cao độ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Bảo tàng, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tin 
tưởng sẽ không ngừng lớn mạnh, trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công 
nghệ, giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực bảo tàng, bảo tồn, phát huy di sản và có những 
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp gìn giữ, phát huy di sản lịch sử, văn hóa; tiếp tục duy trì 
và phát huy điểm du lịch di sản hấp dẫn đối với du khách trong nước cũng như quốc tế khi 
đến với thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY WITH THE DEVELOPMENT 
AND ADVERTISING FOR TOURISM

Nguyen Van Doan, Nguyen Thi Dinh

In addition to professional activities such as archaeological excavations, collecting 
antiques, preserving artifacts and so on, the Vietnam National Museum of History also pays 
special attention to public service activities such as exhibition, education, communication, 
and achieves remarkable results.

The museum has gradually applied modern science and technology to improve the 
quality and efficiency of the exhibition. The Vietnam National Museum of History hosts 
annually four or five special exhibitions. The museum’s collaborative relationship is expanded. 
The exhibitions at domestic and abroad are more organized, especially the exhibitions held 
abroad. There are nearly 20 officials of the museum who deal with education and guide 
visitors. The communication activity is focused on the following aspects: promoting the 
Museum’s website; building a 3D virtual museum; publishing a lot of publications. 

With the above results, the Vietnam National Museum of History was recognized by 
the Hanoi Department of Tourism as one of Hanoi’s tourist attractions in 2018.

Khách sử dụng máy thuyết minh tự động tại Bảo tàng


