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ÑOÅI MÔÙI HOAÏT ÑOÄNG, NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG HIEÄU QUAÛ

 Nguyễn Văn Đoàn*

Mở đầu
Trong những năm 

gần đây, trước nhu cầu 
hưởng thụ văn hóa ngày 
càng cao của xã hội, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch đã có những chủ 
trương đúng đắn và kịp 
thời nhằm đổi mới và nâng 
cao chất lượng hoạt động 
của ngành văn hóa, và một 
trong những nội dung quan 
trọng là đổi mới và nâng 
cao chất lượng trong lĩnh 
vực bảo tàng, di tích. Nhờ 
đó, hoạt động của hệ thống 
bảo tàng, di tích trực thuộc Bộ đã có những chuyển động tích cực, khởi sắc hơn trước. Tuy 
nhiên, bên cạnh việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo từ Bộ chủ quản, việc đổi mới và 
nâng cao chất lượng hoạt động phải được coi là nhu cầu tự thân của các đơn vị trong quá 
trình hoạt động thực tiễn.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được thành lập năm 2011, kế thừa hệ thống cơ sở vật chất 
của hai bảo tàng hàng đầu trong hệ thống bảo tàng Việt Nam, đó là Bảo tàng Lịch sử và Bảo 
tàng Cách mạng. Tuy nhiên, trước những yêu cầu phát triển mới, đặc biệt là trong bối cảnh 
toàn cầu hóa và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, hệ thống cơ sở vật chất của Bảo tàng đã 
bộc lộ nhiều hạn chế (không gian chật hẹp, hệ thống hạ tầng xuống cấp, lạc hậu). Thực ra, 
ngay từ năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử 
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Quốc gia ở một vị trí khác với quy mô to lớn, phù hợp với xu thế phát triển hiện đại. Tuy 
nhiên, trên thực tế, sau nhiều năm giãn tiến độ, đến thời điểm này, việc xây dựng bảo tàng 
mới là chưa thể thực hiện, trong khi đó, với vị trí, vai trò là bảo tàng đầu hệ trong hệ thống 
bảo tàng Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện nay vẫn phải tiến hành các hoạt động 
bình thường để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa đảm bảo các hoạt động chuyên 
môn trước những yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Đây chính là những thách thức mà 
Bảo tàng phải đối mặt và tập trung giải quyết. Trong bài viết này, từ xu thế phát triển chung 
của ngành bảo tàng và thực trạng hoạt động của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong thời gian 
qua, tôi xin nêu lên một vài suy nghĩ liên quan tới việc nâng cao chất lượng và hiệu quả 
trong hoạt động của Bảo tàng, với một số nội dung chính cho hoạt động công tác hành chính 
- tổng hợp và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cùng một số định hướng trong thời gian tới.

1. Công tác hành chính - tổng hợp
Đây là công tác quan trọng hàng đầu, bởi nó tác động tới tất cả các hoạt động chuyên 

môn nghiệp vụ khác trong Bảo tàng. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý đối với công tác 
hành chính - tổng hợp:

1.1. Công tác tổ chức sắp xếp nhân sự: cần tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, sắp 
xếp vị trí việc làm hợp lý theo chủ trương và lộ trình, nâng cao trình độ cán bộ chuyên môn, 
nghiệp vụ, tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cán bộ. Nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ chuyên gia là yêu cầu bắt buộc, theo phương châm mỗi cán bộ “giỏi một việc 
nhưng biết nhiều việc”; từng bước kiện toàn, định hướng xây dựng đội ngũ chuyên gia về 
các lĩnh vực như khảo cổ học, bảo quản, trưng bày, giáo dục…

Đặc biệt, sau khi sáp nhập từ 6 phòng thành phòng Hành chính tổng hợp với số lượng 
cán bộ đông, nhất là cán bộ quản lý, đã dẫn đến khá nhiều bất cập trong quản lý và điều hành 
công việc. Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác phân công, kiểm tra, giám sát các đầu 
việc của từng bộ phận; ngược lại, các bộ phận cũng phải chủ động, tích cực thực hiện các 
mảng được phân công phụ trách. 

1.2. Công tác hành chính, an ninh, an toàn: trước hết, cần tập trung vào việc chỉnh 
trang, nâng cấp khuôn viên bảo tàng khang trang, sạch đẹp, phù hợp với cảnh quan chung của 
Bảo tàng. Theo đó, trước mắt, bộ phận hành chính và an ninh cần phải phối hợp với phòng 
Trưng bày và phòng Bảo quản để thực hiện việc chỉnh lý, nâng cấp hệ thống trưng bày ngoài 
trời. Đặc biệt là khu vực trưng bày ngoài trời phía Đông, là nơi đang trưng bày các hiện vật 
thuộc văn hóa Champa, cần phải được nhanh chóng chỉnh trang, nhằm phát huy sưu tập hiện 
vật quý giá này và tạo thành nên sự thống nhất giữa khu vực trưng bày ngoài trời phía Đông 
với phía Tây để làm tăng tính ấn tượng, hấp dẫn đối với khách tham quan trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, cần sắp xếp vị trí, ổn định cơ sở làm việc cho cán bộ lãnh đạo và quản 
lý các phòng, ban một cách khoa học và hợp lý, nhằm tăng cường công tác quản lý, giám 
sát, đôn đốc và phối hợp thực hiện công việc đạt hiệu quả cao nhất.
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Công tác an ninh, an toàn đã được thực hiện khá tốt trong thời gian qua cần được duy 
trì, phát huy hơn nữa, đồng thời sớm lập kế hoạch, giải pháp khắc phục khó khăn cho lực 
lượng bảo vệ, đặc biệt là bảo vệ hệ thống trưng bày thông qua phối hợp, tăng cường các 
biện pháp bảo vệ bằng thiết bị an ninh và tinh thần, trách nhiệm của từng cá nhân thực 
hiện nhiệm vụ.

1.3. Công tác hợp tác quốc tế: với vai trò là cầu nối giữa hệ thống bảo tàng Việt Nam 
với các bảo tàng và tổ chức văn hóa trong khu vực và trên thế giới, hợp tác quốc tế trở thành 
thế mạnh của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Cho đến nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã có 
quan hệ hợp tác thường xuyên với khoảng hơn 30 tổ chức, viện nghiên cứu, bảo tàng thuộc 
nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có nhiều đối tác hợp tác dài hạn, với nhiều nội dung 
phong phú thuộc các lĩnh vực khác nhau. 

Tuy nhiên, trước những 
yêu cầu mới, trong điều kiện 
khách quan, chủ quan có nhiều 
khó khăn, nhất là tình hình 
dịch bệnh Covid 19 đang lây 
lan, diễn biến phức tạp, đã ảnh 
hưởng nhiều đến hoạt động hợp 
tác quốc tế. Vì vậy, trong thời 
gian tới, nhiều chương trình hợp 
tác quốc tế sẽ có sự điều chỉnh 
như: hợp tác nghiên cứu văn hóa 
Phùng Nguyên với Viện Khảo 
cổ học Tứ Xuyên (Trung Quốc); 
hợp tác nghiên cứu giai đoạn 10 
thế kỷ đầu Công nguyên với Đại 
học Đông Á (Nhật Bản); hợp 
tác nghiên cứu di sản văn hóa biển với Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia 
(Hàn Quốc); hợp tác nghiên cứu di tích sản xuất gốm sứ cổ ở Hải Dương với Bảo tàng Quốc 
gia Gwangju (Hàn Quốc)...

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động thực tiễn cũng cho thấy những hạn chế, đó là, 
hoạt động hợp tác quốc tế chưa được triển khai đồng bộ do thiếu sự đầu tư và chủ động kinh 
phí từ phía Việt Nam. Trước thực trạng đó, Bảo tàng cần xác định các hoạt động phù hợp 
nhất với điều kiện thực tiễn như sau: 

- Tập trung vào thực hiện các chương trình nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện làm 
nền tảng khoa học vững chắc cho các hoạt động hợp tác khi được kết nối trở lại đạt hiệu 
quả, chất lượng cao; tiếp tục tham dự các hội nghị, hội thảo không thể hoãn, hủy (với 

Phối hợp với Bảo tàng Quốc gia Gwangju (Hàn Quốc) đào thám sát 
di tích lò gốm Thanh Khơi (Gia Lộc, Hải Dương) năm 2019



8

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

điều kiện chi phí từ phía đối tác, tiết kiệm chi từ ngân sách, nhưng vẫn đảm bảo hiệu 
quả hợp tác); 

- Duy trì và tiếp tục chương trình hợp tác với Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển 
Quốc gia Hàn Quốc, đó là hợp tác chiến lược, sẽ là cơ sở để Bảo tàng xây dựng mô hình 
nghiên cứu di sản biển ở Việt Nam, vốn còn nhiều hạn chế đối với một quốc gia biển đảo 
như nước ta và cũng là điều vô cùng cần thiết với Bảo tàng, khi phải đối mặt với những vấn 
đề liên quan tới di sản văn hóa biển.

- Bảo tàng cũng cần sớm tiếp cận, tận dụng thời cơ, khai thác sự hỗ trợ từ các dự án của 
Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để mở rộng lĩnh vực hoạt động, phát triển hơn 
nữa, xứng tầm với vị trí, vai trò và tiềm năng của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 

2. Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ
Đây chính là những hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Lịch sử 

Quốc gia. Dưới đây là một số điểm chính cần nhấn mạnh đối với hoạt động chuyên môn 
nghiệp vụ của Bảo tàng.

2.1. Công tác nghiên cứu, 
sưu tầm

Đây được coi là thế mạnh 
của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
với phương thức sưu tầm thông 
qua trao đổi, chuyển nhượng, 
hiến tặng và khai quật khảo cổ 
học. Đáng chú ý là, hoạt động 
khai quật khảo cổ học của Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia, bên cạnh 
nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề 
cơ bản của lịch sử Việt Nam, còn 
luôn gắn với mục tiêu sưu tầm 
hiện vật phục vụ trưng bày, phát 
huy giá trị ở trong và ngoài nước. Đây chính là điểm khác biệt so với các cơ quan nghiên 
cứu khảo cổ học khác ở Việt Nam, ví dụ như Viện Khảo cổ (nghiên cứu hàn lâm) hay Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) (nghiên cứu - giảng dạy).

Trong điều kiện khó khăn chung hiện nay, công tác nghiên cứu, sưu tầm vẫn tiếp tục 
bám sát mục tiêu trên, với việc phối hợp, hợp tác thực hiện các chương trình khảo sát, 
khai quật về gốm sứ, kiến trúc, di sản văn hóa biển, đảo. Đặc biệt, ưu tiên mở rộng hợp tác 
quốc tế, hướng tới quy trình nghiên cứu, khai quật, chỉnh lý, in ấn công bố, trưng bày, hội 
thảo… Hoạt động nghiên cứu, khai quật là cơ sở để các cán bộ Bảo tàng xây dựng các đề tài 
nghiên cứu cấp Bộ, cấp Viện, làm tiền đề cho việc xuất bản các ấn phẩm, những sách công 

Khai quật di tích Hải Vân Quan (Thừa Thiên - Huế) năm 2018
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cụ, chuyên khảo, catalogue… như đã từng được đồng nghiệp trong và ngoài nước đánh giá 
cao bởi hàm lượng khoa học và hình thức phong phú, đẹp mắt. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ 
chuyên môn được đào tạo, rèn luyện thực tế, thu được nhiều kinh nghiệm trên nhiều lĩnh 
vực liên quan trong quá trình tác nghiệp, làm cơ sở nền tảng hình thành đội ngũ chuyên gia 
cho Bảo tàng. Đây cũng là những thành quả độc đáo, có giá trị mà không phải bảo tàng, hay 
trung tâm khảo cổ nào ở Việt Nam cũng có được. Vì vậy, đó là hướng đi mà Bảo tàng cần 
tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Một trong những công việc thực hiện khá thường xuyên trong những năm qua, đó là 
việc tiến hành sưu tầm tài liệu, hiện vật, đặc biệt thông qua hình thức chuyển nhượng từ 
các sưu tập tư nhân. Tuy nhiên, do điều kiện đầu tư kinh phí hạn chế, hình thức sưu tầm 
này sẽ tạm dừng, vì vậy, Bảo tàng cần chú trọng thực hiện sưu tầm từ nguồn hiến tặng, xã 
hội hóa, nhằm làm phong phú hơn các sưu tập bảo tàng. Đồng thời, vẫn tiếp tục xây dựng 
kế hoạch khảo sát, nghiên cứu, chuẩn bị dữ liệu cho kế hoạch sưu tầm theo phương thức 
chuyển nhượng, bởi trong thực tế, thực hiện phương thức này thì mới có thể đảm bảo tính 
chủ động, đáp ứng các mục tiêu Bảo tàng đặt ra. 

Để kịp thời đáp ứng cho việc chỉnh lý, đổi mới hệ thống trưng bày, công tác sưu tầm 
cần được đẩy mạnh hơn nữa, trên cả hai giai đoạn lịch sử cổ trung đại và lịch sử cận hiện 
đại. Đề cương và đối tượng sưu tầm cần phải thực hiện trên cơ sở đề cương chỉnh lý trưng 
bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Từ thực tiễn và kinh nghiệm chỉnh lý của bảo tàng trong 

Khởi công khai quật di tích chùa Ngũ Đài (Chí Linh, Hải Dương) năm 2019
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những năm qua cho thấy, mặc dù Bảo tàng hiện nay lưu giữ hơn 200.000 tài liệu, hiện vật 
nhưng lại trùng lặp loại hình, thiếu vắng hiện vật phản ánh nhiều giai đoạn, chủ đề, vấn 
đề quan trọng, đặc biệt là trong điều kiện cùng một thời điểm tổ chức các cuộc trưng bày 
chuyên đề trong và ngoài nước. Vì vậy, việc sưu tầm tài liệu, hiện vật bằng các phương thức 
khác nhau luôn là vấn đề cần được tập trung thực hiện.

2.2 Công tác quản lý hiện vật, tư liệu
- Quản lý hiện vật: trước hết, cần phải tập trung thực hiện sắp xếp hiện vật, vệ sinh 

sạch sẽ kho tàng, đảm bảo môi trường ổn định cho hiện vật, đặc biệt là các kho lưu giữ hiện 
vật chất liệu hữu cơ.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, việc quản lý hiện vật tiếp cận xu thế hiện đại, tư 
liệu hóa, số hóa còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, trước 
mắt cần khắc phục, hoàn thiện việc thống nhất về nội dung lịch sử, hệ thống phích phiếu, hồ 
sơ khoa học hiện vật, đồng thời, chỉnh trang, sắp xếp, lên phương án mở rộng diện tích kho 
hữu cơ, đảm bảo quản lý khoa học, môi trường bảo quản an toàn cho hiện vật, từng bước cải 
tạo, nâng cấp hệ thống kho cơ sở 25 Tông Đản trong điều kiện kinh phí dự án. 

Song song với các công tác 
này là việc tiếp tục hoàn thiện 
phần mềm, nhập dữ liệu thông 
tin và ảnh; tổ chức giám định bổ 
sung hồ sơ khoa học các sưu tập 
hiện vật chất liệu hữu cơ, kho kim 
loại phục vụ công tác tra cứu và 
trưng bày; nghiên cứu đánh giá, 
đề xuất bổ sung hiện vật còn 
thiếu; nghiên cứu, lựa chọn, hoàn 
thiện hồ sơ, xây dựng địa hình, 
trước hết là các kho: gốm Việt 
Nam, gốm sứ Đông Nam Á, kho 
gỗ, kho đồ đồng, kho đá nguyên 
thủy, đá phong kiến…

- Tư liệu - thư viện: cần tập trung, tăng cường xây dựng hệ thống tài liệu lưu trữ, nghe 
nhìn theo các chủ đề, sưu tập; đầu tư khai thác thông tin tư liệu, nghiên cứu, xây dựng thành 
sản phẩm công bố dưới dạng bài viết và sách tham khảo.

Tất cả những công việc đó, nếu thực hiện tốt, sẽ là nền tảng cho việc tiến hành số hóa, 
tư liệu hóa, hiện đại hóa quản lý, khai thác tài liệu, hiện vật đạt được hiệu quả cao hơn đồng 
thời đảm bảo tiết kiệm thời gian và kinh phí.

Công tác đóng gói hiện vật để chuyển đi trưng bày 
tại Cộng hòa Liên bang Đức
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2.3. Công tác bảo quản hiện vật
Tiếp tục thực hiện việc khảo sát, đánh giá tổng thể tài liệu, hiện vật trong kho và hệ 

thống trưng bày, lập kế hoạch bảo quản phòng ngừa tư liệu chất liệu hữu cơ, bảo quản cấp 
thiết phục vụ trưng bày thường trực, trưng bày chuyên đề trong nước và quốc tế.

Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có trình độ và chuyên môn sâu 
đáp ứng yêu cầu công việc tại bảo tàng và tham gia giúp đỡ các địa phương, các đối tác trong 
bảo quản hiện vật. Tham gia và thông qua các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, đánh 
giá kết quả, kinh nghiệm thực tiễn. 

Bảo tàng luôn có mong muốn xây dựng phòng thí nghiệm hiện đại theo tiêu chuẩn 
quốc tế, nhưng vẫn chưa thể thực hiện bởi nguồn lực ngân sách còn hạn chế. Tuy nhiên, 
chúng ta cũng cần sớm có sự chuẩn bị, tham khảo, xây dựng đề án, bổ sung các trang thiết 
bị, cũng như nguồn nhân lực thực hiện nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả khi có đủ điều kiện 
xây dựng phòng thí nghiệm theo chuẩn quốc tế. 

2.4. Công tác trưng bày, giáo dục, truyền thông 
- Công tác trưng bày: cần tăng cường rà soát, chỉnh trang hệ thống trưng bày thường 

xuyên đảm bảo thông tin khoa học, chính xác, khang trang, sạch đẹp; chú trọng đầu tư cho 
công tác nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng các trưng bày chuyên đề, trong đó, cần tập 
trung hướng đến mô hình hợp tác với các tỉnh thành, các khu di tích lớn (Di sản Thế giới, 
Quốc gia đặc biệt) tổ chức trưng bày chuyên đề phục vụ các dịp lễ kỷ niệm, giới thiệu quảng 
bá di sản văn hóa địa phương, đặc sắc văn hóa vùng miền thông qua các phát hiện mới, di 
tích mới khai quật, kịp thời giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước

Đặc biệt, vấn đề cấp thiết hiện nay cần sớm được quan tâm, khắc phục, đó là hệ thống 
trưng bày thời kỳ cận hiện đại tại nhà trưng bày thường trực cơ sở 2 (216 Trần Quang Khải) 
với hiện trạng hệ thống trưng bày đã xuống cấp nghiêm trọng, tài liệu hiện vật cũ, mờ; đai 
vách trưng bày bị mối mọt xông rỗng, tường trần nhà ẩm mốc, dột… không chỉ gây hư hại 
đến tài liệu, hiện vật trưng bày mà còn có nguy cơ cho sức khỏe, tính mạng khách tham 

Cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang tu bổ bảo quản hiện vật chất liệu giấy và lụa
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quan. Trước thực trạng đó, tùy theo điều kiện kinh phí cho phép, cần phải nâng cấp, chỉnh 
trang từng phần, tiến tới toàn bộ hệ thống. 

Đối với các trưng 
bày chuyên đề, cần 
chủ động lập kế hoạch 
nghiên cứu, xây dựng 
các trưng bày chuyên 
đề giai đoạn lịch sử 
cận hiện đại, về Đảng, 
cách mạng, phục vụ 
kịp thời, hiệu quả các 
nhiệm vụ chính trị, các 
dịp kỷ niệm, ngày lễ 
lớn, sự kiện trọng đại 
của đất nước. Đặc biệt, 
cần hướng tới nghiên 
cứu, xây dựng các 
trưng bày chuyên đề phục vụ chỉnh lý, bổ sung hệ thống trưng bày thường trực (các trưng 
bày chuyên đề là các nội dung của hệ thống trưng bày thường trực), đây là giải pháp thực 
hiện một công việc đáp ứng được hai mục tiêu, tiết kiệm kinh phí và mang lại hiệu quả cao 
hơn, phù hợp với điều kiện thực tế khó khăn như hiện nay.

Đồng thời với việc tập trung chỉnh trang, nghiên cứu trưng bày là việc khắc phục 
những khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ khách tham quan như: khu dịch vụ, vệ sinh, bãi 
đỗ xe, giao thông nội bộ, liên kết 2 cơ sở, nhất là không gian trưng bày chuyên đề phần cổ 
trung đại quá nhỏ hẹp (chỉ hơn 60m2) như hiện nay đang rất hạn chế khả năng phát huy giá 
trị các trưng bày chuyên đề. 

- Công tác giáo dục, công chúng: cần đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hóa các phương thức 
và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ hướng dẫn, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu khách 
tham quan, theo đó, cần sớm nghiên cứu, ứng dụng thử nghiệm mô hình xã hội hóa dịch vụ 
hệ thống thuyết minh tự động bằng nhiều ngôn ngữ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa 
dạng của khách tham quan trong nước và quốc tế.

Cần tập trung vào các chương trình giáo dục dành cho đối tượng học sinh, sinh viên, 
nhất là các chương trình, hoạt động giáo dục đã trở thành “thương hiệu” của Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia như: chương trình Câu lạc bộ Em yêu lịch sử, Giờ học lịch sử; chú trọng hơn 
sự kết nối chặt chẽ giữa các nhà trường, các trường đại học với Bảo tàng, nâng cao chất 
lượng các tọa đàm, giao lưu, thuyết trình. Từ đầu năm 2020 tới nay, trong tình hình dịch 
bệnh diễn ra phức tạp, khách tham gia các chương trình giáo dục của Bảo tàng bị hạn chế. 

Phòng Trưng bày Chuyên đề tại cơ sở 25 Tông Đản
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Vì vậy, đây là thời điểm cần thiết 
và quan trọng để các cán bộ giáo 
dục tập trung, đẩy mạnh đầu tư 
học tập, trau dồi tri thức, nâng cao 
trình độ, nghiên cứu, khai thác tư 
liệu, xây dựng chương trình giáo 
dục, tài liệu học tập nhằm chuẩn 
bị “ngân hàng chương trình giáo 
dục” cũng như tăng cường chất 
lượng, đổi mới hình thức cho các 
chương trình, sẵn sàng phục vụ khi 
các chương trình hoạt động nối lại 
đảm bảo hiệu quả, hấp dẫn hơn. 

- Công tác truyền thông: trong những năm qua, Bảo tàng đã từng bước tiếp cận và 
bước đầu thực hiện đề án truyền thông, quảng bá góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng 
truyền thông, thu hút khách. Mặc dù đạt kết quả bước đầu khá khả quan, nhưng với sự đầu 
tư về nguồn lực và kinh phí còn khiêm tốn nên hoạt động này đôi lúc còn cầm chừng, chưa 
bài bản và hệ thống. Để khắc phục tình trạng này, công tác truyền thông cần tập trung, đẩy 
mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng, hình thức Trang thông tin điện tử, nội dung tin bài với 
3 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp tạo thành công cụ quan trọng, hữu hiệu để Bảo tàng tiếp cận 
sâu, rộng tới công chúng cũng như quảng bá về lịch sử, văn hóa Việt Nam với công chúng 
trong và ngoài nước; tăng cường chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Tình nguyện viên… 

Tăng cường phối hợp, kết nối với hệ thống bảo tàng, di tích, đơn vị du lịch lữ hành 
trên địa bàn Hà Nội và các thành phố; khảo sát, nghiên cứu, xây dựng các tour, tuyến và sản 
phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn hơn.

Đặc biệt, cần tập trung đầu tư nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thông, 
theo đó, cán bộ truyền thông cần phải chủ động nghiên cứu, xây dựng sản phẩm truyền 
thông mang đặc trưng của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

3. Một số định hướng trong thời gian tới
Trải qua gần 10 năm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã cố gắng nỗ lực trên tất cả các lĩnh 

vực hoạt động, đạt được một số thành quả nhất định và dần đi vào ổn định, làm nền tảng 
cho bước phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, dường như việc sáp 
nhập ở nhiều lĩnh vực hoặc bộ phận còn mang tính lắp ghép cơ học giữa Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam mà chưa thực sự hòa quyện, hữu cơ, nhất là 
hệ thống trưng bày và quản lý hiện vật cần phải được điều chỉnh, nhằm tạo thành chỉnh thể 
thống nhất, xuyên suốt đúng với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia. Để từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả 

Học sinh đóng kịch trong tiểu phẩm nói về câu chuyện xuất khẩu 
gốm Chu Đậu tại Bảo tàng Hải Dương, tháng 12/2012
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hoạt động trước những yêu cầu mới, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cần có định hướng tập trung 
vào các vấn đề sau:

- Về tổ chức bộ máy và đào tạo cán bộ: cần sớm được kiện toàn, sắp xếp, phân công 
nhiệm vụ phù hợp đảm bảo phát huy cao nhất năng lực cán bộ; tăng cường đào tạo chuyên 
môn, nghiệp vụ và các kỹ năng mềm thông qua thực tiễn công việc, đảm bảo tất cả các cán 
bộ làm việc ở bất cứ vị trí nào, lĩnh vực nào cũng nắm được kiến thức cơ bản về Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia. Nói cách khác, dấu ấn chuyên môn Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phải được 
thể hiện trong tất cả các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ của Bảo tàng thông qua năng lực, hiểu 
biết và tính chuyên nghiệp của cán bộ Bảo tàng. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên 
nghiệp, chuyên gia thực hiện tốt nhiệm vụ của Bảo tàng đồng thời tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ 
các bảo tàng, di tích trên cả nước.

- Về thực hiện các công tác chuyên môn, nghiệp vụ: 
+ Cần sớm xây dựng quy trình, quy chuẩn trong từng lĩnh vực hoạt động và thống nhất 

thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quy trình thực hiện, 
đảm bảo từng bước chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa trong thực hiện, làm nền tảng cho việc 
phối hợp thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

+ Tập trung đầu tư công tác nghiên cứu, tăng cường hàm lượng khoa học trong từng 
công việc cụ thể của các phòng, ban chuyên môn; công tác thẩm định cần được thực hiện 
nghiêm túc, đảm bảo chất lượng công việc, sản phẩm…

- Về định hướng mục tiêu phát triển của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: 
Cùng với thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công việc cụ thể hàng năm, Bảo tàng cần lập 

kế hoạch tổng thể nhằm định hướng mục tiêu phát triển phù hợp với xu thế phát triển của 
thời đại, đó là một Bảo tàng Lịch sử Quốc gia quốc hoàn chỉnh, hiện đại(* ). Theo đó, trong 
quá trình thực hiện các nhiệm vụ, công việc cụ thể, các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ 
cần lồng ghép xây dựng kế hoạch thực hiện “nhiệm vụ kép”. Định hướng này đặc biệt quan 
trọng trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn như: trưng bày (nghiên cứu, xây dựng nội 
dung), sưu tầm, tư liệu, quản lý, bảo quản (chuẩn bị nguồn tài liệu, hiện vật, dữ liệu tốt cho 
nghiên cứu, xây dựng nội dung trưng bày)... Đây là bước chuẩn bị quan trọng, mất nhiều 
thời gian, công sức, tập trung trí tuệ của nhiều chuyên gia trên nhiều lĩnh vực ở trong và 
ngoài Bảo tàng…, nên rất cần được tập trung định hướng thực hiện sớm, lồng ghép trong 
các hoạt động thường xuyên của Bảo tàng. Có như vậy mới kịp thời đáp ứng yêu cầu và đảm 
bảo chất lượng, hiệu quả, có tính khả thi khi Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có đủ điều kiện xây 
dựng Bảo tàng mới và đi vào vận hành khai thác. 

* Đó có thể là một công trình mới, ở vị trí mới như Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia đang tiến hành, hoặc tại vị trí Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện tại được đầu tư mở rộng, bằng hệ 
thống “ngầm hóa” nhằm liên thông 2 cơ sở hiện tại thành một thể thống nhất, đồng thời kết nối với các 
điểm tham quan xung quanh như Nhà hát Lớn, hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội… tạo thành một quần 
thể du lịch hấp dẫn.
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Trên đây là một vài suy nghĩ xuất phát từ việc đánh giá thực trạng hoạt động của Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đang có nhiều khó 
khăn, phức tạp. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vì thế 
công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa sẽ có nhiều cơ hội, song cũng đối mặt với 
không ít khó khăn, thách thức. Do đó, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể lãnh đạo, viên 
chức, người lao động, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, 
chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự giúp đỡ của các cơ quan, đối tác 
trong và ngoài nước. Hy vọng rằng, trong tương lai không xa, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
sẽ tiếp tục phát triển và có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá 
trị di sản văn hóa Việt Nam.

VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY WITH REQUIREMENTS 
FOR RENOVATING AND IMPROVING THE QUALITY 

OF THE MUSEUM’S ACTIVITIES
Nguyen Van Doan

In this article, basing on the museum industry trends and the functioning of 
the Vietnam National Museum of History over the past time, the author brings 
forward some thoughts related to the renovation and improvement of the Museum’s 
activities. The article focuses on three main contents: (1) general administration; (2) 
professional activities; (3) some orientations for the Museum’s future.

- There is a need to continue reducing the size of the workforce and reorganizing 
job positions appropriately. 

- It is necessary to develop standard procedures in each area of professional 
activity. Besides, it is necessary to increase investment in research activity, thereby 
improving the scientific content in each specific professional work of the museum.

- A general plan should be established to guide the strategy development of 
the Museum following the development trend of the present era.


