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BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA 
60 NAÊM GÌN GIÖÕ, PHAÙT HUY DI SAÛN CUÛA CHUÛ TÒCH HOÀ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Cường*, Nguyễn Hoài Nam** 

Nhân kỷ niệm 50 
năm ngày mất của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh - Anh 
hùng giải phóng dân tộc, 
danh nhân văn hóa kiệt 
xuất của thế kỷ 20 và cũng 
là dịp kỷ niệm lần thứ 50 
tập tài liệu “tuyệt đối bí 
mật” mà chúng ta thường 
gọi là Di chúc của Người 
được công bố trịnh trọng 
để toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân, để bầu bạn 
khắp năm châu bốn biển 
được biết, “khỏi cảm thấy 
đột ngột” khi Người đi xa. 
Năm 2019 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt với Bảo tàng Lịch sử quốc gia, bởi cũng vừa 
tròn 60 năm ngày Bác Hồ đến thăm Bảo tàng lần đầu tiên (ngày 05/01/1959, cùng năm này, 
Bác còn đến thăm Bảo tàng 02 lần nữa), 60 năm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vinh dự được 
giao trọng trách gìn giữ, phát huy những di sản đặc biệt quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với vai trò, vị trí quan trọng của mình, Bảo tàng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ 
đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Người đã trực tiếp chỉ đạo thành lập và tới thăm 06 lần). 
Vì vậy, ngoài niềm thương nhớ, biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người, cán bộ, viên 
chức Bảo tàng Lịch sử Quốc gia còn luôn tự hào vì đã được nhiều lần đón Bác, được nghe 
Bác nói chuyện, Bác chỉ dẫn những kiến thức về bảo tàng học, cũng như sự chuẩn xác khi 
truyền tải nội dung lịch sử chứa đựng trong các phòng trưng bày. Những hình ảnh của 

* TS. Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
** Ths. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem bản dập đúc mặt trống đồng Đông Sơn 
tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, năm 1961
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Người chụp chung tại Bảo tàng cùng bút tích Người để lại trong sổ vàng ghi cảm tưởng… 
đã trở thành những kỷ vật vô giá, là những ký ức không bao giờ phai.

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bảo tồn, phát huy di sản và Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia

Ngay sau khi Cách 
mạng tháng Tám thành 
công, chính quyền cách 
mạng non trẻ, lại phải 
đối phó với muôn vàn 
khó khăn, thù trong 
giặc ngoài, nhưng ngày 
23/11/1945 Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã ký ban hành 
Sắc lệnh 65 - một trong 
những sắc lệnh đầu tiên 
của Nhà nước dân chủ 
nhân dân, trong đó Điều 
4 có ghi: “Bảo tồn tất cả 
cổ tích trong toàn cõi Việt 
Nam, cấm phá hủy đình, 
chùa, đền, miếu, các cổ vật, thành, quách, mộ, chiếu sắc, văn bằng…có ích cho lịch sử”. Điều 
đó cho thấy, việc ban hành Sắc lệnh 65 về di sản văn hóa thể hiện rất rõ tình yêu quê hương, 
đất nước và tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ - nhà lãnh đạo uyên bác đối với di sản văn hóa. 

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954), Đảng và Chính phủ mà đứng đầu là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - một trong những bảo 
tàng được thành lập sớm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên cơ sở kế thừa cơ 
sở vật chất của Bảo tàng Loui Finô (Louis Finot) - một bảo tàng thuộc Trường Viễn Đông 
Bác cổ Pháp, xây dựng năm 1926, khánh thành năm 1932. Sau khi tiếp quản công trình 
(năm 1956) và xúc tiến nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tài liệu hiện vật, chuyển đổi nội dung 
từ bảo tàng nghệ thuật thành bảo tàng lịch sử. Đến ngày 3/9/1958, Bảo tàng Lịch sử Việt 
Nam chính thức mở cửa đón khách tham quan. 

Tháng 12/1954 tại phiên họp của Hội đồng Chính phủ dưới sự chủ tọa của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã thảo luận và quyết định việc: “Xây dựng một viện Bảo tàng lấy tên là Viện 
Bảo tàng Cách mạng”. Ngày 05/01/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến xem nội dung trưng 
bày trước khi chính thức khánh thành Bảo tàng Cách mạng Việt Nam vào ngày 06 tháng 01 
năm 1959 (Ngôi nhà Bảo tàng trước năm 1954 là Sở Thương chính Đông Dương do người 
Pháp xây dựng năm 1917).

Chủ tịch Hồ Chí Minh tham quan trưng bày của Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia (khi đó là Bảo tàng Cách mạng Việt Nam), ngày 05/01/1959
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Ngày 26 tháng 9 năm 
2011, Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia được thành lập 
theo Quyết định số 1674/
QĐ-TTg năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ trên cơ sở 
sáp nhập Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam và Bảo tàng Cách 
mạng Việt Nam - hai cánh 
chim đầu đàn với bề dày 
truyền thống và có đóng 
góp to lớn trong sự nghiệp 
gìn giữ, bảo tồn, phát huy di 
sản dân tộc; giáo dục, nuôi 
dưỡng lòng yêu nước, tự 
hào dân tộc cho các thế hệ; cũng như công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

2. Sự quan tâm, chỉ dạy và kỷ niệm những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm  
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Trong 06 lần Bác tới Bảo tàng, ngoài tham quan trưng bày, Bác còn nói chuyện, chỉ 
dạy, viết lưu bút trong sổ vàng, viết bài trên báo Nhân dân về vị trí, nội dung, ý nghĩa, vai 
trò, cũng là những định hướng hoạt động của Bảo tàng ngay khi mới thành lập.

Lần đầu tiên Bác tới thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (khi đó là Bảo tàng Cách mạng 
Việt Nam), là vào chiều ngày 05/01/1959, một ngày trước khi Bảo tàng được khánh thành. 
Sau khi xem xong trưng bày bảo tàng, nói chuyện với anh chị em cán bộ của bảo tàng, Người 
nói: “Chấp hành chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, các gia đình cách mạng, cơ sở 
cách mạng và cán bộ, ai giữ được lưu niệm cách mạng đem nộp cho Viện. Bác cũng có cái 
này, không biết các chú có giữ được không?”. Đồng chí Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt 
Nam Đặng Xuân Thiều nói: “Thưa Bác, chúng cháu quyết tâm giữ gìn ạ”. “Nếu giữ được, 
Bác đưa để mà dùng!”. Bác đưa cho đồng chí Đặng Xuân Thiều một cái túi trong đó chỉ có 
một chiếc lược làm bằng vỏ đồi mồi, có khắc dòng chữ “Nguyễn Thị Thanh, Côn Đảo, 1917”. 
Sau khi xác minh, chiếc lược này là của bà Nguyễn Thị Thanh - vợ ông Nguyễn Đình Kiên 
(Tú Kiên) - một nhân sĩ yêu nước ở Hà Tĩnh. Năm 1917, bà ra nhà tù Côn Đảo thăm chồng. 
Khi về, ông Kiên đã tặng bà chiếc lược này. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, bà là Hội 
trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh. Trong lần ra Hà Nội dự Hội nghị Phụ nữ Cứu quốc, bà 
đã đem theo chiếc lược với ý định nếu được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh thì sẽ tặng Người kỷ 
vật này. Đúng như ý nguyện của bà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến nói chuyện với Hội nghị 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, công nhân viên 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, ngày 05/01/1959
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và bà mang chiếc lược tặng Bác. Người đã giữ gìn cẩn thận “kỷ vật vô giá” - như lời Người 
đã nói với bà Nguyễn Thị Thanh khi nhận chiếc lược. Và khi đến thăm Bảo tàng Cách mạng 
Việt Nam, Người đã mang theo và tặng lại cho Bảo tàng. Qua đây, chúng ta hiểu thêm rằng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn trân trọng tình cảm của nhân dân giành cho mình. Người 
luôn ý thức giữ gìn kỷ vật, trao tặng và tin tưởng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam sẽ là nơi lưu 
giữ, bảo quản và giới thiệu tốt nhất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi 
nhận xét vào cuốn sổ vàng của Bảo 
tàng: “Chưng bày khéo, giải thích 
rõ, Viện Bảo tàng là một trường học 
tốt về lịch sử cách mạng của dân tộc 
Việt Nam ta”. Niềm tin ấy đã được 
Người khẳng định thêm một lần nữa.

Lần thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cùng ông R. Prasad, Tổng thống 
Ấn Độ tới thăm Bảo tàng vào sáng 
23/3/1959. Người trực tiếp hướng 
dẫn Tổng thống Ấn Độ tham quan 
bảo tàng và giới thiệu về cách kéo 
pháo của bộ đội ta (bằng sức người) 
qua chiếc tời bằng gỗ ở phòng trưng bày về “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”. 

Ba tháng sau, 9h sáng ngày 25/6/1959, Người lại cùng Tổng thống nước Cộng 
hòa Indonesia - Sukarno đến thăm Bảo tàng. Lần này, trong khi hướng dẫn Tổng thống 
Sukarno tham quan bảo tàng, đồng chí thuyết minh, khi giới thiệu về cụ Phan Chu 
Trinh nhấn mạnh: Cụ là tiêu biểu cho chủ nghĩa cải lương trong phong trào yêu nước  
Việt Nam đầu thế kỷ 20. Nghe đến đó, Bác liền chạm nhẹ vào tay đồng chí thuyết minh. 
Bằng kinh nghiệm của mình, đồng chí thuyết minh hiểu rằng là “có chuyện” nên không nói 
thêm nữa và đưa đoàn sang phòng bên. Mới ra khỏi cửa, Bác liền bảo: “Cụ Phan thực sự là 
người yêu nước!”. Bác nói rất nhẹ nhàng, nhưng câu nói đó đã in sâu trong tâm khảm người 
cán bộ thuyết minh. Từ đó, đồng chí luôn thận trọng hơn khi đưa ra đánh giá các nhân vật 
lịch sử, các sự kiện lịch sử trong thuyết minh phục vụ khách tham quan.

Mười ngày sau trên trang 3 báo Nhân Dân số ra ngày 4/7/1959 xuất hiện bài viết của 
Bác Hồ với bút danh T. L, nhan đề “Xem Viện Bảo tàng Cách mạng”. Với bài viết này, Bác 
là tác giả đầu tiên tuyên truyền, giới thiệu, gợi ý cho người xem, Người viết: “… Hôm cùng 
đi xem Viện Bảo tàng Cách mạng với Tổng thống Xu-Các-Nô (In-đô-nê-xi-a), một người 
bạn nói một cách thắm thiết: “Nếu người ta chú ý, thì xem Viện Bảo tàng Cách mạng một 
lần cũng bằng học một pho lịch sử cách mạng”. Người còn viết: “Nếu mọi người học tập 
thấm nhuần tinh thần anh dũng và chí khí kiên cường, học được ở Viện Bảo tàng, mà quyết 

Bút tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn sổ vàng 
của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 

(nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia), ngày 20/01/1960
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tâm làm đúng chính sách của Đảng, đi đúng đường lối quần chúng, đặt lợi ích chung lên 
lợi ích riêng, thì chúng ta nhất định thắng lợi trong mọi việc”. Và Người kết luận: “Nói tóm 
lại, người đến xem Viện bảo tàng cần vừa xem vừa suy nghĩ và liên hệ với bản thân mình. 
Các đồng chí phụ trách giới thiệu thì cần nói rõ ý nghĩa cách mạng của những vật chưng 
bày. Làm như thế sẽ rất bổ ích.”

Sáng ngày 12/03/1963, Bác cùng đi với Vua nước Lào Sisavang Vatthana và Thủ tướng 
Lào Souvanna Phouma tới thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Khi xem xong sa bàn “Chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ”, Bác nói: “Bảo tàng làm được cái sa bàn đẹp đấy”. 

Lần cuối cùng, Người đến thăm Bảo tàng vào sáng ngày 21/10/1964, chỉ hơn hai tháng 
sau khi Đế quốc Mỹ bắt đầu chiến tranh phá hoại miền Bắc. Người đi cùng ông Modibo 
Keita, Tổng thống nước Cộng hòa Mali. Trong khi đoàn đi xem Bảo tàng, Bác tự đi riêng 
xem các phòng trưng bày. Đến phòng “Phong trào cách mạng miền Nam” Bác dừng lại 
xem một lúc rồi nói: “Bác đến Bảo tàng mấy lần, ngay từ ngày mới khánh thành, nhưng cho 
đến nay, nội dung phòng này vẫn như trước. Phong trào cách mạng miền Nam bây giờ khác 
lắm rồi. Phải chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày cho phù hợp với tình hình mới chứ”. 
Đến phòng trưng bày về cải cách ruộng đất, Bác hỏi “Phòng này là phòng gì?”. Người còn 
dạy: “Sao không có tên phòng ở ngoài? Hồi còn hoạt động ở nước ngoài, Bác hay đi xem 
các bảo tàng. Ở đó họ đều có sơ đồ các phòng có đánh số, mỗi phòng đều có biển ghi tên. 
Khách đến xem bảo tàng chỉ cần xem sơ đồ, tên phòng là biết ngay phòng mình cần xem”. 
Tiếp thu ý kiến của Bác, từ đó Bảo tàng đã làm sơ đồ và biển tên các phòng trưng bày.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng vua Lào Sisavang Vatthana tham quan Bảo tàng 
Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia), ngày 12/3/1963
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Khi nghe đồng chí thuyết minh nói về sự kiện Bác về nước năm 1941 và hôn nắm đất 
ở cột mốc biên giới Việt - Trung, Bác ghé tai nói nhỏ: “Bác không mất vệ sinh như thế đâu.” 

Đến phòng trưng bày về “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”, đồng chí thuyết minh 
bảo tàng nói: “Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm, Đông giáp...”. Thấy thế, Bác nói luôn: 
“Này chú! Các vị khách không có nhiều thời gian đâu. Chú giới thiệu như vậy bao giờ mới 
xong? Phải nói khái quát, tập trung, đi thẳng vào vấn đề, đừng Đông - Tây - Nam - Bắc gì 
nữa”. Rồi Người giới thiệu cho cả đoàn nghe bằng tiếng Pháp trong vòng đúng 7 phút. Đó 
là một bài học hết sức sinh động cho những cán bộ làm công tác thuyết minh của Bảo tàng.

Qua kỷ niệm trong những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc với Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia, những lời dạy của Người về công tác sưu tầm, trưng bày và thuyết 
minh bảo tàng vẫn luôn là những bài học quý báu cho những lớp cán bộ chuyên môn sau 
này. Trưng bày dễ hiểu, hấp dẫn, thường xuyên nghiên cứu thay đổi nội dung trưng bày để 
phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của khách tham quan. Cán bộ làm công tác thuyết minh 
đòi hỏi phải có hiểu biết sâu sắc về các vấn đề lịch sử, các nhân vật, sự kiện lịch sử; giao 
tiếp gần gũi, thân thiện với khách tham quan; phương pháp thuyết minh ngắn gọn, dễ hiểu, 
phù hợp với từng đối tượng khách tham quan. Trong quá trình làm việc phải không ngừng 
học hỏi, nghiên cứu, trang bị cho mình những hiểu biết, kiến thức, kỹ năng cần thiết. Những 
cách làm không mang tính hình thức, nhưng lại vô cùng hiệu quả, thiết thực.

Việc gìn giữ, cách ứng xử với di sản và hoạt động thực tiễn của Bác Hồ còn gắn với 
một sưu tập đặc biệt mà Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện đang lưu giữ, bảo quản và phát 
huy đó là Bộ sưu tập Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn. Đây là khối di sản có giá trị đặc 
biệt của quốc gia, là bộ sưu tập cung đình duy nhất, đầy đủ nhất còn tồn tại, phản ánh diện 
mạo đời sống hoàng cung của vương triều quân chủ cuối cùng ở Việt Nam. Bộ sưu tập gồm 
khoảng 2.500 hiện vật, vốn đương thời do các ngự xưởng chế tác dành riêng cho các vua và 
hoàng tộc sử dụng với sự quản lý vô cùng nghiêm cẩn.

Ngày 30/8/1945, ngay sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, tại tầng 2 lầu Ngũ 
Phụng trên đài Ngọ Môn trước Đại Nội - Huế đã diễn ra nghi thức trao ấn kiếm thoái vị của 
vua Bảo Đại cho phái đoàn đại diện của Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. Trước đó, trong buổi hội kiến chuẩn bị cho lễ thoái vị, vua Bảo Đại đã thống nhất 
bàn giao toàn bộ tài sản của vương triều cho chính quyền Cách mạng. Do đó, ngày 27 và 28 
tháng 8 việc kiểm đếm đã được Đồng lý Ngự tiễn văn phòng Nội các Phạm Khắc Hòe tiến 
hành. Người thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời để kiểm nhận tài sản là Bộ trưởng Bộ 
Lao động Lê Văn Hiên. Sau lễ thoái vị, toàn bộ tài sản này đã được chuyển ra Hà Nội và 
sau đó được Bộ Tài chính bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam vào ngày 17/12/1959. 

Sưu tập bảo vật triều Nguyễn có đến hàng ngàn bảo vật rất giá trị cả về kinh tế, văn 
hóa và lịch sử (chất liệu chế tác của bộ sưu tập là những loại đặc biệt quý hiếm, mang biểu 
tượng của quyền uy hoàng tộc như vàng bạc, đá quý, các loại ngọc, ngà voi, đồi mồi, kim 
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sa, pha lê…), nhưng trước khi được đưa về lưu giữ và phát huy tại Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia  lại là câu chuyện lịch sử có thật về hành trình khá cam go, có những lúc số mệnh của 
các bảo vật như “ngàn cân treo sợi tóc”. 

Theo Nhật ký của Đồng chí Trần Huy Liệu (Trưởng phái đoàn đại diện của Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào Huế nhận ấn kiếm thoái vị của vua 
Bảo Đại): Thoạt tiên, chúng được đưa ra Liên khu V và đi theo cuộc kháng chiến suốt 9 
năm. Do điều kiện kháng chiến phải di chuyển nhiều, kho tàng không được đảm bảo an toàn 
lại thêm hoàn cảnh thiếu thốn đủ điều, Ủy ban Kháng chiến Liên khu V đề nghị với Bác Hồ 
và Chính phủ bán để lấy tiền xung công quỹ phục vụ kháng chiến. Nhưng Bác Hồ không 
đồng ý, Người nói rằng, đó là di sản ông cha để lại, không thể bán được. Qua đây càng cảm 
phục vị lãnh tụ thiên tài, kính yêu của dân tộc, Người có kiến thức uyên bác, tầm nhìn xa 
và trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt vẫn có lòng tin tất thắng vào ngày mai của dân tộc. 

3. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với công tác gìn giữ, phát huy giá trị di sản của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh

Trong hệ thống bảo tàng ở Việt Nam, có thể nói Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một 
trong những bảo tàng đang lưu giữ một số lượng lớn các hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Sở dĩ như vậy vì Bảo tàng là một trong những cơ quan đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Bảo tàng đã vinh dự được tiếp nhận 
các tài liệu, hiện vật từ nhiều nguồn khác nhau chuyển giao cho Bảo tàng, trong đó có khối 
tài liệu, hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa phong phú về số lượng, đa dạng về chất 
liệu và luôn được sưu tầm bổ sung theo thời gian.

Hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh được sưu tầm về Bảo tàng từ nhiều nguồn khác 
nhau, có thể kể đến một số nguồn cơ bản như sau: Từ Văn phòng Lưu trữ Trung ương Đảng; 
Từ các Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh, thành phố - trong đó có cả Sở Văn hóa thông tin 
Khu tự trị Việt Bắc; các bảo tàng địa phương, các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước 
ngoài… Còn một nguồn nữa vô cùng quan trọng là sưu tầm đơn lẻ trong nhân dân, trong đó 
có các nhân chứng, các nhân vật lịch sử…

Xét về mặt niên đại thì hiện vật, tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ tại 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phần nhiều có niên đại thuộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 
Trong khi đó tài liệu của Người thời kỳ kháng chiến chống Mỹ lại được lưu giữ nhiều ở Bảo 
tàng Hồ Chí Minh. 

Đến nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang gìn giữ, trưng bày phát huy 4.361 hiện vật, 
tài liệu, hình ảnh liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đa phần 
hiện vật, tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ tại Bảo tàng đều thuộc dạng độc 
bản, có giá trị lịch sử - văn hóa. Tuy số lượng còn quá khiêm tốn so với cống hiến vĩ đại của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta nói riêng và nhân loại 
nói chung, nhưng có vị trí đặc biệt quan trọng trong 79 mùa xuân của Người. Nhưng đây 
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là những kỷ vật thiêng liêng không chỉ góp phần nhằm phác họa một cuộc đời vì dân, vì 
nước của Người, mà còn có tác dụng lớn đối với thế hệ trẻ hôm nay và cả mai sau để hiểu 
rõ được những chặng đường hoạt động ở nước ngoài của Người với biết bao gian khổ, hy 
sinh phải vượt qua để đến với con đường cứu nước, cứu nhà khỏi ách nô lệ của thực dân đế 
quốc. Tiếp đó là thời kỳ Người về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam 
liên tiếp giành những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và thời đại, làm rạng rỡ dân tộc ta 
trong cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt trong số đó phải kể đến 03 hiện vật đã được Thủ tướng quyết định công nhận 
là Bảo vật Quốc gia từ ngay đợt đầu tiên năm 2012 (trong tổng số 05 tác phẩm, hiện vật của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận Bảo vật quốc gia), đó là: 

- Tác phẩm Đường kách mệnh do Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông xuất 
bản năm 1927, gồm những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp học chính trị ở Quảng 
Châu cho lớp thanh niên ưu tú lúc bấy giờ, nhằm chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho 
sự ra đời chính đảng của giai cấp công nhân và chính họ là hạt giống đỏ đầu tiên của Việt Nam 
Cách mạng thanh niên - tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, đây được coi là văn 
kiện lý luận đầu tiên của Đảng, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam.

- Tác phẩm Ngục trung nhật ký gồm 134 bài thơ do Người sáng tác từ tháng 8/1942 
đến tháng 9/1943 tại nhà tù Tưởng Giới Thạch ở Quảng Tây, Trung Quốc. Tập thơ là những 
trang nhật ký trong cuộc đời cách mạng của Người. Trong đó có tất cả những cung bậc cảm 
xúc, tình cảm và cả chiến lược cách mạng. Tập thơ không chỉ có ý nghĩa văn chương sâu 
sắc, Nhật ký trong tù còn là tài sản vô giá trong di sản văn hóa dân tộc, và đặc biệt là có cả 
tinh thần và triết lý đấu tranh của nhân dân Việt Nam. “Nhật ký trong tù” còn quy tụ nhiều tri 
thức về chính trị, triết học, đạo lý giúp chúng ta hình dung được thế giới tâm hồn nhiều cung 
bậc của Người, thấy được tầm vóc trí tuệ của một vĩ nhân vĩ đại, với khát vọng cao đẹp nhất là  
“Độc lập cho dân tộc và Tự do cho con người”.

- Bản thảo “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 
19/12/1946 được công bố trên Đài Tiếng nói Việt Nam, chính thức kêu gọi nhân dân cả nước 
đứng dậy chống thực dân Pháp. Bài hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị lịch sử 
như một Cương lĩnh kháng chiến, chứa đựng những quan điểm cơ bản về tư tưởng, đường 
lối chiến tranh nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng, bất 
khuất, quyết hi sinh để giành lại độc lập cho dân tộc; là mệnh lệnh tiến công cách mạng, tạo 
khí thế để nhân dân cả nước đứng lên chiến đấu với mọi vũ khí sẵn có, với một ý chí quyết 
đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi Việt Nam.

Tóm lại: các hiện vật, tài liệu, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện có tại Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia đều là những hiện vật nguyên gốc, quý hiếm, phong phú về loại hình, đa 
dạng về chất liệu và được gìn giữ cẩn trọng, phát huy tốt giá trị nội dung phục vụ cho công 
tác nghiên cứu, trưng bày phục vụ công chúng thăm quan trong hơn nửa thế kỷ qua.
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Công tác gìn giữ, bảo quản: toàn bộ khối tài liệu, hiện vật này được quản lý tại các 
kho cơ sở. Hệ thống hồ sơ thông tin được quản lý khoa học tại bộ phận Kiểm kê và luôn 
phục vụ có hiệu quả cho các đối tượng nghiên cứu.

Xác định rõ đây là nhóm hiện vật, tài liệu cực kỳ quan trọng nên ngay từ những ngày 
đầu thành lập, các tài liệu, hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được bảo quản hết sức cẩn 
trọng để vừa đảm bảo công tác trưng bày, giới thiệu tới công chúng, vừa đảm bảo giữ gìn 
hiện vật ở tình trạng tốt nhất trong khả năng và điều kiện của Bảo tàng. Trước hết phải kể 
đến khâu phân loại hiện vật. Với những hiện vật đặc biệt quý hiếm như: Nhật ký trong tù, 
Bản thảo Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, Bản án chế độ thực dân Pháp, sách Đường 
Kách mệnh… thì Bảo tàng có chế độ bảo quản đặc biệt. Số hiện vật này được thống kê theo 
danh mục, bảo quản riêng trong két sắt có khóa và đóng dấu niêm phong.

Những năm gần đây, bên cạnh việc được trang bị hệ thống tủ, giá, kệ bảo quản ngày 
càng hiện đại, các cán bộ bảo quản cũng như cán bộ kho có điều kiện tiếp cận với những kinh 
nghiệm bảo quản tiên tiến của đồng nghiệp trong và ngoài nước. Cho đến nay, toàn bộ hiện 
vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh được bảo quản trong những tủ chuyên dụng, giá, kệ tiêu chuẩn 
châu Âu. Hộp bảo quản được làm bằng giấy không chứa hàm lượng axit (axit free). Hệ thống 
kho bảo quản được đảm bảo mức độ nhiệt độ, độ ẩm khá lý tưởng, hệ thống thông gió tốt. 

Công tác sưu tầm, trưng bày, phát huy: là một trong những bảo tàng ra đời đầu tiên ở 
nước ta, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong quá trình chuẩn bị, cũng như sau khi khánh thành 
hoạt động sưu tầm tuy gặp không ít khó khăn, nhưng cũng có nhiều thuận lợi trong việc tìm 
kiếm tư liệu, hiện vật về phong trào cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo. Nhiều cơ 
quan, cá nhân, các bậc lão thành cách mạng đã tự nguyện đến tặng nhiều tư liệu, hiện vật về 
Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh để Bảo tàng lưu giữ. Mặt khác, Bảo tàng còn được tiếp nhận 
hàng loạt hiện vật, tư liệu, hình ảnh được triển lãm nhân ngày kỷ niệm 10 năm ngày thành 
lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong đó, có khá nhiều tư liệu, hiện vật có liên quan 
trực tiếp, hoặc gián tiếp đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 
những năm tháng ở nước ngoài, trong thời kỳ chuẩn bị Cách mạng tháng Tám và chín năm 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954). Phần lớn những hiện vật, tư liệu 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa về Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lưu giữ tại kho cơ sở từ những 
thập kỷ 50, 60 của thế kỷ 20 và được bổ sung thêm ngày càng phong phú, đa dạng trong quá 
trình hoạt động từ ngày thành lập cho đến nay. 

Nhiều năm qua, khối tài liệu, hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện có tại Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia đã phục vụ rất có hiệu quả cho hoạt động nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu 
về cuộc đời và sự nghiệp của Người cũng như về lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ những 
hiện vật nguyên gốc độc nhất vô nhị có tại Bảo tàng. Một số bảo tàng cùng loại hình lịch sử 
xã hội và bảo tàng địa phương cũng đã đề nghị được chuyển giao, trao đổi hoặc phục chế để 
phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của mình. Thực tế, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã có một 
số lần chuyển giao hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các bảo tàng: Bảo tàng Hồ Chí 
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Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Tp. Hồ Chí Minh (Bảo tàng Nhà Rồng), Bảo tàng Tôn Đức 
Thắng (Tp. Hồ Chí Minh), Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang…

Đồng thời, ngay từ khi mới thành lập, việc khai thác, chọn lọc, sử dụng tư liệu 
hiện vật chủ yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cho nhiệm vụ trưng bày tại 
hệ thống trưng bày thường trực luôn được Bảo tàng đặc biệt chú trọng. Tuy nội dung 
trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là chủ yếu, nhưng nó có tầm quan trọng 
đặc biệt vì mối quan hệ hữu cơ, biện chứng giữa phong trào cách mạng với lãnh tụ  
Hồ Chí Minh kiệt xuất. Hiện nay trên hệ thống trưng bày của Bảo tàng có 218 hiện vật, 28 
ảnh, trong đó hiện vật gốc trưng bày là 182 hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Cùng với những hoạt động trên, ngay từ những năm đầu tiên, Bảo tàng cũng đã quan 
tâm đặc biệt đến tổ chức trưng bày lưu động nhằm phục vụ đông đảo đồng bào cả nước 
không có điều kiện đến bảo tàng tại Hà Nội để tham quan vì hoàn cảnh kinh tế thiếu thốn, 
phương tiện đi lại khó khăn. Hai chủ đề trưng bày lưu động được xây dựng đầu tiên là:

Lịch sử phong trào cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
Nội dung hai trưng bày lưu động trên đã đến với đồng bào ở nhiều địa phương trong cả 

nước thuộc các vùng miền khác nhau (trưng bày lưu động đã phục vụ tại 51 tỉnh, thành phố 
với 323 điểm trưng bày, phục vụ hàng triệu lượt người xem). 

Sau khi Bác qua đời, khi Di chúc của Bác được công bố (1969) lúc đó Bảo tàng Hồ 
Chí Minh chưa được thành lập, ý thức được trách nhiệm của mình và để tỏ lòng biết ơn với 
Bác, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức liên tục các đợt trưng bày giới thiệu về thân thế, 
sự nghiệp của Bác - giới thiệu Di chúc của Bác, giới thiệu kết quả thực hiện những điều mà 
Đảng hứa với Bác trong giờ phút tiễn Bác đi “gặp các cụ Các Mác - Lênin”. Từ Tây Bắc 
đến Việt Bắc, từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, tới châu thổ Bắc bộ, từ Thanh Hóa, Nghệ 
Tĩnh, Trị Thiên đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa; từ Tp. Hồ 
Chí Minh đến Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Kon Tum, Đắk Lắk… ở đó, nhân dân đều đã 
được xem trưng bày, giới thiệu không chỉ lịch sử cách mạng Việt Nam mà còn được xem và 
nghe giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp của Bác Hồ. Đặc biệt, từ năm 1990 đến nay, nhằm phục 
vụ yêu cầu của quần chúng muốn được tiếp cận với hiện vật gốc của Bảo tàng nên các cuộc 
trưng bày lưu động cũng phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu chính đáng đó. Số lượng lớn hiện 
vật gốc đã được Bảo tàng khai thác phục vụ các trưng bày chuyên đề, trong đó có những 
trưng bày chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và 
nhân dân thế giới tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân 
tộc Việt Nam; Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ; Hình tượng Hồ Chí Minh trên 
các tác phẩm nghệ thuật hiện có tại Bảo tàng; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội; Chủ 
tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, Ánh sáng từ Đường kách mệnh… Sáu mươi 
năm qua, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã trưng bày lưu động tại hơn 500 điểm thuộc 60 tỉnh, 
thành phố trong phạm vi cả nước, phục vụ hàng chục triệu lượt người xem.
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Gần đây nhất, nhân kỷ niệm 
129 năm ngày sinh (1890-2019), 
50 năm thực hiện di chúc của Bác 
(1969-2019), Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia đã tổ chức trưng bày chuyên đề: 
“Hồ Chí Minh - Chân dung một con 
người” tại Bảo tàng và phối hợp với 
Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng 
bày và xuất bản sách“Chân dung 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ 
tranh cổ động 1969 - 2011” nhằm 
khắc họa một cách sống động, chân 
thực cuộc đời, sự nghiệp của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại và gắn liền với cuộc sống chiến đấu 
và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội; 
Tấm gương sáng về cuộc sống giản dị, chí công vô tư của một người Cộng sản - biểu tượng 
cho mọi thế hệ người Việt Nam, hôm nay và mai sau.

Những tài liệu, hiện vật này cũng là nguồn tư liệu, nội dung quan trọng cho nhiều cơ 
quan, tổ chức, nhà nghiên cứu khai thác, sử dụng trong các trưng bày, triển lãm, các công 
trình nghiên cứu, sách xuất bản về lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc thời kỳ cận hiện đại, đặc biệt 
là về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đã có hàng trăm cơ quan nghiên cứu, 
trung tâm khoa học xã hội và nhân văn, các trường đại học, nhà xuất bản, các cơ quan lưu 
trữ, thông tấn báo chí.. và hơn 40 bảo tàng ở trung ương, địa phương đến khai thác tư liệu 
hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Phát huy tinh thần đó, trong các năm 1993, 1994, 
Bảo tàng cũng đã cung cấp cho Viện Nghiên cứu Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng gần 
1000 trang bản sao chụp tư liệu, gồm bút tích, bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục 
vụ cho việc xuất bản hai tập sách lớn có tầm cỡ quốc gia: Hồ Chí Minh - biên niên tiểu sử 
gồm 10 tập và Hồ Chí Minh toàn tập (in lại lần thứ hai) gồm 12 tập. Tiếp đó, đã cung cấp 
trên 100 bản sao khác để đưa vào Văn kiện Đảng - tập I (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 
năm 1998). Đồng thời Bảo tàng sau khi khai thác, nghiên cứu các tư liệu về Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã xuất bản các cuốn sách Hồ Chủ tịch ở Pháp năm 1946 (Nhà xuất bản Hà Nội 
năm 1995); Từ Đà Lạt đến Paris (Nhà xuất bản Hà Nội năm 1996); Bản án chủ nghĩa thực 
dân Pháp ở Việt Nam (Nhà xuất bản Hà Nội năm 1997) và Đường kách mệnh (Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật năm 2017). Không những thế, Bảo tàng còn tạo điều kiện cho 
các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước đến khai thác hiện vật, tư liệu của Bảo tàng 
để hoàn thành các tác phẩm, luận án tiến sĩ, về các đề tài có liên quan đến tư liệu, hiện vật 
đang được lưu giữ tại kho bảo quản. Trong đó có sử dụng nhiều hiện vật, tài liệu, hình ảnh 

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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về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm đối tượng nghiên cứu, 
tuyên truyền cung cấp những thông tin lịch sử, văn hóa tới quảng đại quần chúng.

Có thể nói, những tư liệu, hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được lưu giữ tại 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã được gìn giữ cẩn trọng, sử dụng, khai thác phát huy với tần 
suất rất lớn, có hiệu quả cụ thể và toàn diện trên cả hai mặt: hoạt động nghiệp vụ bảo tàng 
và nghiên cứu lịch sử, phục vụ đắc lực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng 
của Đảng và Nhà nước. 

Thay lời kết
Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng là 

60 năm thực hiện lời dạy của Người và 60 năm gìn giữ, phát huy những tư liệu, hiện vật - di 
sản vô giá của của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, viên chức Bảo tàng Lịch sử 
quốc gia đã luôn ý thức được vinh dự, trọng trách của mình, luôn đoàn kết, nỗ lực xây dựng 
cơ quan không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và đã có những đóng góp quan trọng vào việc 
góp phần giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế 
hệ trẻ; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng; xây dựng và phát triển nền văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, lịch sử, văn 
hóa, đất nước, con người Việt Nam với thế giới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quốc 
gia trên trường quốc tế.

Với những thành tích đạt được trong 60 năm qua, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã vinh dự 
được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương 
Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất; Huân chương Lao 
động hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất; Cờ thưởng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Chặng đường hơn nửa thế kỷ hoạt động vừa qua, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng và rất đáng tự hào. Thời gian tới, để xứng đáng với sự quan 
tâm, tin tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Bảo tàng sẽ 
tiếp tục nỗ lực, có nhiều đổi mới về mọi mặt, không ngừng phấn đấu để thực sự là “Trường 
học tốt về lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam ta” và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ 
làm cho “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” như Bác Hồ hằng 
mong muốn.
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VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY - 60 YEARS OF 
PRESERVING AND PROMOTING THE LEGACY OF PRESIDENT HO CHI MINH

Nguyen Van Cuong, Nguyen Hoai Nam

The National Museum of History is currently preserving and displaying 4,361 exhibits, 
documents and images related to President Ho Chi Minh’s life and career. Most of them 
are exclusive artifacts. In particular, there are three artifacts that have been recognized by 
the Prime Minister as National Treasures since 2012, including the books of “Revolutionary 
Road”, “Prison Diary” and the manuscript of “Appeal for National Resistance” which written 
by Ho Chi Minh on December 19th, 1946.

These priceless specimens not only contribute to depicting President Ho Chi Minh’s 
portrait but also have a great effect on the young generations to understand his career in 
the early time. Recognizing the importance of these artifacts, from the very first days of its 
establishment, the Revolutionary Museum has carefully preserved the legacy of President 
Ho Chi Minh, to ensure that they are exhibited and made available to the public, and to 
preserve the artifacts in the best conditions.


