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BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA
KHÔÛI ÑAÀU MOÄT HAØNH TRÌNH MÔÙI

TS. Nguyễn Văn Cường*

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày 26/9/2011 đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của 

ngành bảo tàng Việt Nam với Quyết định số 1674/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành 
lập Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 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 lịch sử, văn hóa dân tộc.

* Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia
   Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cơ sở số 1 Tràng Tiền
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5 năm đầu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có 
nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước gặp không ít khó khăn cùng với những bộn 
bề của một cơ quan mới thành lập. Nhưng với bản lĩnh được thử thách qua hơn nửa thế kỷ 
hoạt động của các thế hệ đi trước, bằng sự năng động, tâm huyết, nhạy cảm nghề nghiệp, 
với ý thức trách nhiệm của một bảo tàng đầu hệ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người 
lao động Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; các lĩnh vực hoạt động được củng cố, triển khai mạnh mẽ, 
toàn diện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nâng cao vị thế của Bảo tàng ở trong nước 
và quốc tế.

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 
Ngay sau khi được thành lập, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã khẩn trương thực hiện kiện 

toàn bộ máy, các tổ chức đoàn thể với cơ cấu 15 phòng, 01 ban, hơn 250 công chức, viên 
chức, người lao động; kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ các phòng; đề xuất và bổ nhiệm 
cán bộ quản lý phòng; xây dựng và ban hành các quy chế: Quy chế Tổ chức và hoạt động, 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Quy chế Làm việc, Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Thi đua, 
khen thưởng... Đồng thời, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tập trung vào việc ổn định tư tưởng, 
tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất, xây dựng định hướng, chiến lược, chương trình, kế 
hoạch hoạt động phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ và lộ trình phát triển.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cơ sở số 216 Trần Quang Khải
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Công tác Đào tạo: xác định yếu tố con người là quan trọng nhất nên công tác đào tạo, 
bồi dưỡng nhân lực được Bảo tàng xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây 
dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu và hoạt động của một bảo 
tàng đầu hệ. 5 năm qua, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã cử hơn 300 lượt cán bộ, viên chức 
tham gia các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn, 
nghiệp vụ. Trong đó, riêng đào tạo tập trung có 6 viên chức học Nghiên cứu sinh, 28 viên 
chức học Cao học, 5 viên chức học Đại học… Các khóa bồi dưỡng tổ chức tại cơ quan 
cũng hết sức bổ ích, thiết thực: bảo quản, thiết kế trưng bày, mỹ thuật; xây dựng và tổ chức 
chương trình giáo dục; tổ chức và quản lý các loại hình câu lạc bộ, phòng khám phá; bồi 
dưỡng về lĩnh vực báo chí, truyền thông, thông tin điện tử; kỹ năng xây dựng các dự án hợp 
tác, đối ngoại, tổ chức các hội nghị quốc tế; kỹ năng về kỹ thuật nghe, nhìn, quay phim, 
chụp ảnh, an ninh, bảo vệ, tin học, ngoại ngữ; công nghệ thông tin, báo điện tử, website; kỹ 
năng mềm… 

Đến nay, Bảo tàng đã có một đội ngũ cán bộ, viên chức vững vàng về chính trị, quản 
lý, chuyên sâu về nghiệp vụ, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoạt động của 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong từng giai đoạn phát triển. Trong đó, nhiều cán bộ thực sự 
trở thành chuyên gia đầu ngành, có khả năng tư vấn chuyên môn cho các đơn vị trong và 
ngoài ngành.

Công tác Cải cách hành chính, Quản trị, hoạt động khoa học: được lãnh đạo Bảo 
tàng quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, trong đó tập trung từng bước cải tiến lề lối, phong cách 
làm việc, nâng cao chất lượng công tác; nhiều hạng mục, khu chức năng, cơ sở hạ tầng từ 2 
bảo tàng tiền thân đã xuống cấp được khẩn trương cải tạo, chỉnh trang đã tạo cho Bảo tàng 
một diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp, khoa học, hợp lý; đầu tư trang thiết bị đồng bộ, 
hiệu quả để từng bước kiện toàn và nâng cao cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, phục vụ tốt 
nhất cho công việc của viên chức, người lao động cũng như các hoạt động của Bảo tàng với 
mức độ, quy mô, yêu cầu ngày càng cao.

Xác định nghiên cứu khoa học là cơ sở, yếu tố quyết định cho thành công trong mọi 
hoạt động bảo tàng, thời gian qua Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã luôn định hướng, chỉ đạo, 
yêu cầu các hoạt động, công tác phải nâng cao hàm lượng khoa học, các đề tài, chương trình 
nghiên cứu đều phải hướng tới việc ứng dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của Bảo tàng. Trong 5 năm qua, Bảo tàng đã kiện toàn Hội đồng khoa học, tập trung nguồn 
lực, đẩy mạnh xây dựng, triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học: tổ chức 
thực hiện, nghiệm thu 5 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, hơn 20 đề tài cấp Viện (cơ sở); 
biên tập, xuất bản hàng chục đầu sách, ấn phẩm có giá trị; tổ chức hàng chục cuộc hội thảo, 
hội nghị, tọa đàm khoa học trong và ngoài nước; viết hàng trăm bài nghiên cứu chuyên sâu 
cho các hội thảo khoa học, tạp chí nghiên cứu ở trong nước và quốc tế. 

- Các đề tài nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm khoa học của Bảo tàng tập trung vào 3 nội 
dung chính: các hiện vật, sưu tập hiện vật của Bảo tàng; hệ thống lý luận và phương pháp 
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hoạt động thực tiễn của các 
khâu nghiệp vụ Bảo tàng 
và môn khoa học tương 
ứng với nội dung chủ đạo 
của Bảo tàng - khoa học 
lịch sử. Tiêu biểu như: đề 
tài cấp Bộ: Nghiên cứu đổi 
mới trưng bày và giới thiệu 
của Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia, Giải mã minh văn trên 
các bảo vật triều Nguyễn 
lưu trữ tại Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia; Hội thảo 
khoa học: Tài liệu, hiện vật 
gốc và việc xây dựng các 
sưu tập chuyên đề - vấn đề 
sống còn của trưng bày bảo tàng, Ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong trưng 
bày bảo tàng, Văn hóa Đông Sơn - 90 năm phát hiện và nghiên cứu, Nâng cao năng lực 
chống buôn bán trái phép hiện vật văn hóa: ngăn chặn, hợp tác và hoàn trả (phối hợp với 
UNESCO), Bảo tàng góp phần thay đổi xã hội (trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Hiệp 
hội các Bảo tàng Quốc gia châu Á lần thứ 4 (ANMA4) với sự tham gia của 14 bảo tàng quốc 
gia các nước thành viên mà Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội các 
Bảo tàng Quốc gia châu Á nhiệm kỳ 2012-2013 chủ trì tổ chức thành công, được đánh giá 
là nước chuẩn bị, tổ chức hội nghị tốt nhất. Qua đó góp phần thống nhất về nhận thức, nâng 
cao hiểu biết chuyên môn, kỹ thuật để thực hiện tốt các khâu công tác bảo tàng; phát hiện, 
khai quật khảo cổ học, sưu tầm được nhiều hiện vật có giá trị, bổ sung nội dung thông tin 
ngày càng chuẩn xác, phong phú cho hiện vật, xây dựng các sưu tập để phát huy hiệu quả; 
phục vụ nhu cầu nghiên cứu của xã hội.

- Biên tập, xuất bản các ấn phẩm từ kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học là thế 
mạnh của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 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, 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 hiện vật Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Thuyền truyền thống Việt Nam 
(phối hợp với Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc xuất bản); Rồng 
bay - Nghệ thuật cung đình Việt Nam (phối hợp với Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Guimet, 
Pháp xuất bản); Trang sức cổ Việt Nam; Di tích Bãi Cọi; Bình minh trên sông Hồng (phối 
hợp với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc 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 

Hội thảo “Văn hóa Đông Sơn - 90 năm phát hiện và nghiên cứu” 
tổ chức năm 2014
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của Bảo tàng đều đặn ra 2 số/năm (6 tháng/1số) với nội dung phong phú, hàm lượng khoa 
học cao. Kết quả của các công trình nghiên cứu không chỉ phục vụ trực tiếp việc nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bảo tàng mà còn mở ra kênh mới để tiếp nhận và phát 
huy 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.

Công tác Nghiên cứu, Sưu tầm
Hoạt động này đã thực sự trở thành mũi nhọn trong các hoạt động của Bảo tàng, được 

Ban lãnh đạo hết sức quan tâm, chỉ đạo sâu sát, tập trung đầu tư và đã thu được kết quả hết 
sức khả quan. Để khẳng định vị thế là một trong những trung tâm nghiên cứu khảo cổ học 
hàng đầu của Việt Nam, thời gian qua, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã thực hiện thành công 
nhiều công trình, dự án khai quật khảo cổ học lớn ở trong nước, tiêu biểu như: khai quật 
tàu đắm trên biển Bình Châu (Quảng Ngãi); tiến hành điều tra, khảo sát, khai quật di tích 
Champa ở Quảng Ngãi; di tích Cấm Mít (Đà Nẵng); di tích thời đại Đá mới ở Đắk Lắk; cụm 
di tích Đền - Chùa Bà Tấm (Gia Lâm, Hà Nội); chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang); di tích 
thành cổ Sam Mứn (Điện Biên)...

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện cũng là bảo tàng duy nhất ở Việt Nam có tầm ảnh 
hưởng, uy tín quốc tế trong hoạt động hợp tác nghiên cứu, khai quật khảo cổ học với các 
nước trên thế giới. Nhiều chương trình phối hợp nghiên cứu với nước ngoài đã được thực 
hiện và được bạn bè quốc tế đánh giá cao, tiêu biểu như: phối hợp với các chuyên gia 
Nhật Bản thuộc các trường Đại học Đông Á, Đại học Toukai, Đại học Kyoto làm thủ tục 
và tiến hành khai quật di tích thành Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh), phối hợp với Viện 

Khai quật di tích Đền - Chùa Bà Tấm năm 2015
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Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc khảo sát một số thương cảng cổ tại 3 miền Bắc 
- Trung - Nam; phối hợp với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc điều tra, thám sát khảo cổ học 
một số di tích thời đại Kim khí ở tỉnh Vĩnh Phúc..., qua đó, cán bộ Bảo tàng đã được nâng 
cao trình độ chuyên môn về khảo cổ học.

Bên cạnh đó, Bảo tàng cũng tập trung nguồn lực tổ chức nhiều đợt sưu tầm trong 
phạm vi cả nước với nhiều chuyên đề cấp thiết như các nền văn hóa: Đông Sơn, Sa Huỳnh, 
Champa, Óc Eo - Phù Nam; chủ quyền biển đảo Việt Nam; công cuộc Đổi mới...

Kết quả là sau 5 năm, Bảo tàng đã sưu tầm được gần 5.000 tài liệu, hiện vật và hình 
ảnh gồm:

- Hiện vật hiến tặng: 999 tài liệu, hiện vật.
- Hiện vật sưu tầm thông qua công tác khai quật khảo cổ học: 1.266 hiện vật.
- Hiện vật sưu tầm qua hình thức chuyển nhượng quyền sở hữu từ các sưu tập tư nhân: 

2.458 tài liệu, hiện vật.
Đặc biệt, hiện nay Bảo tàng có 16 hiện vật đã được Nhà nước công nhận là Bảo vật 

Quốc gia.
Công tác Bảo quản, Quản lý hiện vật
Với trọng trách gìn giữ, bảo quản lượng di sản đồ sộ và vô giá của dân tộc, Bảo tàng 

luôn đặc biệt quan tâm và tập trung nguồn lực cho công tác quản lý, bảo quản hiện vật, 
nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối; phát huy tốt nhất giá trị của hơn 200 ngàn hiện vật, tài liệu, 
trong đó có nhiều sưu tập hiện vật giá trị, quý hiếm và nhiều Bảo vật Quốc gia. Bảo tàng đã 
tập trung chỉ đạo, triển khai tổng kiểm kê, đánh giá tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử 
Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam được lưu giữ hơn 50 năm để phục vụ tốt cho 
việc triển khai các hoạt động cải tạo, nâng cấp tổng thể hệ thống kho hiện vật khu vực số 01 
Tràng Tiền và tầng 1 khu vực 25 Tông Đản đạt yêu cầu hiện đại, tiêu chuẩn, hiệu quả. Xây 
dựng, thống nhất hệ thống sổ sách, biểu mẫu, phích phiếu từ 2 hệ thống cũ; xây dựng hàng 
chục hồ sơ và được Nhà nước công nhận 16 Bảo vật Quốc gia... 

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng đã tăng cường mở rộng hợp tác với các nước như: 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Áo, Đức... tổ chức các chương trình tập huấn kỹ thuật bảo quản 
hiện vật, nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ trong việc bảo quản các di sản văn hóa hiện lưu 
giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Hiện nay, Bảo tàng là một trong những trung tâm hàng 
đầu về bảo quản và là một trong những bảo tàng đầu tiên trên cả nước thực hiện chương 
trình số hóa trong trưng bày và quản lý hiện vật. 

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện là một trong 4 đối tác chính và góp phần quan trọng 
vào thành công của dự án APEFE-VN201 - Hỗ trợ về mặt cơ cấu cho công tác bảo quản 
và bảo vệ di sản văn hóa vật thể tại các bảo tàng Việt Nam, phối hợp cùng Cục Di sản Văn 
hóa, trường Đại học Văn hóa Hà Nội và trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh với sự 
tài trợ của Hiệp hội Thúc đẩy giáo dục và đào tạo ở nước ngoài (viết tắt là APEFE) thuộc 
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Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp. Dự án đã được giới bảo tàng đánh giá là có hiệu quả 
cao, góp phần tích cực nâng cao chất lượng công tác bảo quản hiện vật tại nhiều bảo tàng 
trong cả nước.

Công tác Trưng bày
Bảo tàng 

thường xuyên chỉnh 
lý, chỉnh trang, cải 
tiến phương pháp 
trưng bày nhằm 
nâng cao chất 
lượng nội dung, 
hình thức, hệ thống 
trưng bày thường 
trực để phục vụ 
khách tham quan. 
Trong đó, việc hoàn 
thành phòng trưng 
bày Văn hóa Óc Eo 
- Phù Nam có ý nghĩ 
hết sức quan trọng, góp phần bổ sung, khắc phục sự thiếu hụt về nội dung để đảm bảo tính 
xuyên suốt, toàn diện cho hệ thống trưng bày thường trực.

Bên cạnh việc đầu tư thay thế toàn bộ hệ thống chiếu sáng bằng đèn led chuyên dụng 
đảm bảo an toàn cho hiện vật, hiệu quả cho trưng bày của hệ thống cố định, Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia đã có sự đầu tư trọng điểm vào việc cải tạo, nâng cấp các phòng trưng bày 
chuyên đề trở thành các phòng trưng bày đạt tiêu chuẩn, với hệ thống trang thiết bị hiện đại, 
đồng bộ, đã hỗ trợ hết sức hiệu quả cho các trưng bày chuyên đề của Bảo tàng.

Đổi mới trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng nhằm thu hút khách tham quan tới Bảo tàng 
và phối hợp tổ chức các trưng bày ở nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất 
nước, con người, văn hóa Việt Nam tới đông đảo công chúng trên thế giới và đã đạt được 
hiệu quả cao. Đây là thế mạnh, thương hiệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nên được đầu 
tư, triển khai hết sức mạnh mẽ. Từ năm 2011 đến nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ 
chức nhiều trưng bày chuyên đề, trong đó có 21 trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng; phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị khác tổ chức 17 trưng bày chuyên đề tại địa phương; 07 trưng bày 
chuyên đề tại nước ngoài (Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc); xây dựng 12 
chủ đề trưng bày lưu động tại hơn 50 địa điểm trên địa bàn cả nước. Trong đó nhiều trưng 
bày chuyên đề có nội dung sâu sắc, hấp dẫn được công chúng ghi nhận, đánh giá cao, tạo 
hiệu ứng mạnh, tích cực trong xã hội, tiêu biểu như:

Phòng Trưng bày Óc Eo - Phù Nam
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+ Tại Bảo tàng: Các trưng bày chuyên đề: Di sản Văn hóa Biển Việt Nam; Di sản Văn 
hóa Phật giáo Việt Nam; Tượng gốm cổ Việt Nam; Văn hóa Đông Sơn; Góc nhìn Việt Nam 
- Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua tư liệu ảnh của Viện Viễn Đông Bác cổ; Linh vật Việt Nam; 
Bảo vật Hoàng cung - Kim sách triều Nguyễn; Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc...

+ Tại nước ngoài: Trưng bày Báu vật phương Đông - Cổ vật châu Á tại Trung Quốc; 
Việt Nam - Câu chuyện vĩ đại tại Bảo tàng Quốc gia Kyushu (Nhật Bản); Văn hóa Đông Sơn 
tại Malaysia; Buổi đầu các nền văn hóa cổ Việt Nam: Bình minh trên sông Hồng tại Hàn 
Quốc; Rồng bay - Nghệ thuật cung đình Việt Nam tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Guimet 
(Pháp); Từ đất nước rồng bay lên - Báu vật Khảo cổ học Việt Nam tại Đức…

Với những nỗ lực đó, trong 5 năm qua, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã đón hàng triệu 
lượt khách tham quan trong nước và quốc tế.

Công tác Giáo 
dục, Công chúng

Bảo tàng luôn 
chủ động, duy trì, 
thực hiện tốt việc 
đón tiếp, tổ chức 
hướng dẫn, đáp 
ứng những nhu cầu 
tham quan, học 
tập, nghiên cứu của 
người dân, đặc biệt 
là học sinh, sinh 
viên; đẩy mạnh 
nghiên cứu, xây 
dựng, tổ chức các 
chương trình giáo 
dục. Hoạt động của Câu lạc bộ Em yêu lịch sử, Giờ học lịch sử tại Bảo tàng không ngừng 
được đổi mới, mở rộng đối tượng công chúng, phạm vi, quy mô tổ chức (từ 16 buổi sinh 
hoạt năm 2011, đến năm 2015, Bảo tàng đã tổ chức được 180 buổi) với các chủ đề, nội dung 
phong phú, bổ ích, thu được nhiều kết quả tốt, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía nhà 
trường, học sinh, phụ huynh học sinh cũng như các đơn vị phối hợp. Các chương trình dành 
cho công chúng như: giao lưu, tọa đàm, thuyết trình... được thường xuyên tổ chức nhân dịp 
các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước cũng như để phát huy trưng bày chuyên đề của Bảo tàng. 
Việc triển khai nghiên cứu, giới thiệu trưng bày Bảo tàng qua hệ thống thuyết minh tự động 
(audio guide, bảo tàng ảo 3D) để phục vụ rộng rãi các đối tượng công chúng đã đưa Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia trở thành bảo tàng đi đầu Việt Nam về ứng dụng công nghệ hiện đại 
trong giới thiệu trưng bày bảo tàng.

Một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Em yêu lịch sử
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Công tác Truyền thông
Là một nét mới, được Bảo tàng quan tâm, chú trọng và đã đạt được những thành tựu 

nổi bật sau: chủ động tổ chức liên hệ, kết nối thường xuyên với nhiều cơ quan thông tấn báo 
chí, truyền hình đến viết bài, đưa tin về các hoạt động của Bảo tàng (trung bình 1 năm có 
hơn 500 tin, bài); Câu lạc bộ Tình nguyện viên của Bảo tàng hoạt động sôi nổi, tích cực hỗ 
trợ cho các hoạt động chuyên môn, hàng năm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tuyển lựa và tổ 
chức tập huấn cho hơn 30 thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện viên.

Trang Thông tin điện tử (website) của Bảo tàng từng bước được nâng cao chất lượng 
nội dung, hình thức, kiện toàn với 3 thứ tiếng: Anh, Pháp, Việt và trở thành một kênh quan 
trọng, hữu hiệu để 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 28 triệu lượt độc giả truy cập (trung bình trên 500.000 lượt người 
truy cập/tháng). Trong đó, lượng truy cập vào website tiếng nước ngoài (tiếng Anh, Pháp) 
chiếm khoảng 50%. Điều đó đã cho thấy, kênh thông tin này đã mang lại hiệu quả đáng ghi 
nhận trong việc phát huy di sản cũng như thu hút khách tham quan.

Công tác Hợp tác quốc tế
Với vai trò là một bảo tàng đầu hệ, một trung tâm nghiên cứu khoa học, cầu nối giữa hệ 

thống bảo tàng Việt Nam với các bảo tàng, cơ quan quản lý di sản của các nước trên thế giới, 
công tác hợp tác quốc tế được Bảo tàng quan tâm, thực hiện hết sức mạnh mẽ, hiệu quả trên 
nhiều lĩnh vực, đặc biệt, trong lĩnh vực hợp tác trưng bày, nghiên cứu khảo cổ học, đào tạo, 

Giám đốc Nguyễn Văn Cường báo cáo kết quả công tác nghiên cứu khoa học 
và xuất bản với Chủ tịch UBTW MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân
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bảo quản... Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là thành viên có trách nhiệm và có nhiều đóng góp 
cho ICOM (Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế). Dấu ấn đậm nét nhất phải kể đến Hội nghị thường 
niên Hiệp hội các Bảo tàng Quốc gia Châu Á lần thứ 4 (ANMA 4) vào tháng 10/2013 do 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đăng cai và tổ chức thành công, để lại những ấn tượng sâu sắc và 
tin tưởng của các thành viên quốc tế tham dự Hội nghị đối với Ban tổ chức, đồng thời được 
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, đánh giá cao. 

Trong 5 năm, Bảo tàng đã hoàn tất thủ tục cử 63 đoàn công tác tại các nước trên tổng số 
164 lượt cán bộ; đón và làm việc với 88 đoàn vào với tổng số 347 lượt chuyên gia làm việc 
trong lĩnh vực hợp tác trưng bày, nghiên cứu khảo cổ học, đào tạo, bảo quản... 

Đến nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã thiết lập và có quan hệ hợp tác với các cơ quan, 
tổ chức quốc tế và 26 quốc gia bao gồm:

- Châu Á: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, 
Lào, Campuchia, Myanmar, Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal, Philippines, Kazastan.

- Châu Đại dương: Australia.
- Châu Âu: Pháp, Đức, Bỉ, Áo, Đan Mạch, Hà Lan, Ý, Nga.
- Châu Mỹ: Mỹ, Mexico.
Đặc biệt, các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

chủ yếu sử dụng từ nguồn kinh phí của các đối tác quốc tế nên đã góp phần tiết kiệm, giảm 
chi ngân sách hàng năm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc.

Công tác Đảng, đoàn thể: bên cạnh công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cấp Ủy, ban 
lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia luôn quan tâm ổn định tư tưởng trong toàn thể Đảng 
viên, viên chức và người lao động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đoàn thể cùng thực hiện 
nhiệm vụ, tạo nên sự đoàn kết trong mọi hoạt động.

Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 47-QĐ/ĐU 
ngày 16/12/2011 của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ngay sau Quyết định thành 
lập Bảo tàng Lịch sử Quốc gia của Thủ tướng Chính phủ và nhanh chóng được kiện toàn 
với 81 Đảng viên sinh hoạt tại 4 Chi bộ trực thuộc. Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
luôn giữ vững nề nếp sinh hoạt định kỳ, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi 
bộ, Đảng bộ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng 
bộ, các Chi bộ trực thuộc; tăng cường và đổi mới công tác dân vận; chú trọng công tác phát 
triển Đảng. Từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia luôn đạt danh hiệu 
Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công đoàn Bảo tàng luôn thực hiện tốt việc chăm lo quyền lợi hợp pháp, động viên 
giúp đỡ thành viên Công đoàn; tích cực tham gia ủng hộ những phong trào do các cơ quan 
đoàn thể phát động; nêu cao vai trò của Công đoàn vào việc đóng góp, xây dựng Đảng bộ 
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và cơ quan vững mạnh; tích cực tham gia các chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào bị 
bão lũ, quỹ đền ơn đáp nghĩa do Công đoàn cấp trên phát động. 

Đoàn cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, thực hiện tốt 
các hoạt động theo sự chỉ đạo của Đoàn Bộ, Đảng bộ, lãnh đạo cơ quan; làm tốt vai trò xung 
kích trong các hoạt động chuyên môn cũng như đoàn thể; chủ động, tích cực tổ chức, phối 
kết hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các chương trình, hoạt động thiết thực, bổ ích và 
hiệu quả. Đoàn cơ sở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia luôn là lá cờ đầu, có nhiều đóng góp tích 
cực cho thành tích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Có thể nói, 5 năm - chặng đường đầu của hành trình mới, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
đã không ngừng lớn mạnh với đội ngũ cán bộ, viên chức ngày càng trưởng thành, có năng 
lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn, có đủ điều kiện để hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ với phạm vi, cấp độ nghiên cứu, tổ chức thực hiện ngày càng cao. Bảo tàng đã 
không ngừng tăng cường kết nối, mở rộng quy mô, phạm vi, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
trong phối hợp với các bảo tàng, di tích, địa phương trong và ngoài nước, trên tất cả các lĩnh 
vực hoạt động Bảo tàng; thực sự trở thành trung tâm văn hóa, khoa học, giao lưu, hợp tác 
quốc tế trên lĩnh vực bảo tàng, bảo tồn, phát huy di sản. Thông qua các hoạt động của mình, 
Bảo tàng 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.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ngày 22/9/2016
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Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, những thành tựu nổi bật cũng như đóng góp quan 
trọng của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Đảng, Nhà nước và các cơ quan cấp trên đã trao tặng 
cho tập thể, cá nhân của Bảo tàng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý:

Tập thể: 
- Huân chương Lao động hạng Nhất, năm 2016.
- Cờ thi đua Xuất sắc của Chính phủ, năm 2011.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2014.
- Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ VHTT&DL các năm 2012 và 2015.
- Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các năm 2012, 2013.
- 29 tập thể phòng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch.
 Cá nhân:
- 03 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
- 01 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
- 09 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.
- 177 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở.
- 22 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Công đoàn:
- Công đoàn Bảo tàng Lịch sử Quốc gia liên tục được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và phần thưởng của Công đoàn cấp trên: 
+ Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Công đoàn Bảo tàng Lịch 

sử Quốc gia năm 2011.
+ Cờ thi đua của Công đoàn viên chức Việt Nam tặng Công đoàn Bảo tàng Lịch sử 

Quốc gia năm 2014.
+ Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam tặng Công đoàn Bảo tàng Lịch sử 

Quốc gia năm 2015.
- 02 cá nhân được tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- 05 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam.
- 08 cá nhân được Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng danh hiệu 

Giỏi việc nước, đảm việc nhà
Đoàn cơ sở:
- Đoàn cơ sở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia liên tục được nhận Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phong trào Đoàn năm 2011 đến năm 2015, trong đó: 
+ Bằng khen của Trung ương Đoàn, năm 2013.
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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+ Đơn vị Lá cờ đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, năm 2015.

+ 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn.
+ 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
THAY LỜI KẾT
Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, 

đối tác trong và ngoài nước; sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao 
động, 5 năm qua, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một 
thiết chế văn hóa đặc biệt, quan trọng, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo tồn và phát 
huy, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam. 

Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu của một hành trình mới, tiềm năng của Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia còn rất lớn, cần tiếp tục được đánh thức, khai thác, phát huy mạnh mẽ và 
hiệu quả hơn. Thời gian tới, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó 
khăn, phức tạp, Việt Nam đang tham gia hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, công tác bảo 
tồn, phát huy giá trị di sản sẽ có nhiều cơ hội, song cũng phải đối mặt với không ít thách 
thức. Tuy nhiên, với bề dày truyền thống cùng thành tựu đạt được trong những năm vừa qua, 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường, mở rộng quy mô, phạm vi, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động để ngày càng khẳng định vị trí đầu hệ, vai trò trụ cột, đầu mối 
kết nối, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, phát triển hệ thống bảo tàng Việt Nam, trở 
thành một bảo tàng lớn, uy tín hàng đầu khu vực và thế giới.

VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY
THE BEGINNING OF A NEW JOURNEY

Nguyễn Văn Cường

26 September 2011 was a milestone in the history of Vietnamese museum 
through the decision 1674/QĐ-TTg on the establishment of the Vietnam National 
Museum of History, which is based on the mergence of the National Museum of 
Vietnamese History and Vietnam National Museum of Revolution. In this article, 
the author aims to highlight the achievement after five years of establishment and 
development of the museum. However, the development of the museum has also 
got a lot of difficulties. Above all, with the consolidation of the whole staffs and 
leaders of the museum, the museum passed such difficulties and now is leading to 
the good future.


