
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:         /BVHTTDL-DSVH 

V/v định hướng hoạt động bảo tàng  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Hà Nội, ngày     tháng  7  năm 2019 

 

 

Kính gửi:     

               - Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; 

               - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

                                          

Trong những năm qua, hoạt động bảo tàng ở Việt Nam đã có một số kết quả 

tích cực, ngày càng khẳng định vị trí trong hệ thống thiết chế văn hóa của đất nước, 

góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao trong công tác 

giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, 

đồng thời đáp ứng nhu cầu phổ biến kiến thức khoa học và nâng cao đời sống văn 

hóa tinh thần của công chúng. Một số bảo tàng đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối 

với du khách trong và ngoài nước, trực tiếp góp phần phát triển du lịch. 

Tuy nhiên, hoạt động bảo tàng vẫn còn một số tồn tại, bất cập, như: nội dung 

trưng bày chưa thực sự được quan tâm, chú ý đầu tư; nhiều sưu tập hiện vật có giá 

trị về lịch sử, văn hóa, khoa học vẫn chưa được khai thác, phát huy để đến được 

với đông đảo công chúng; nhiều bảo tàng còn vắng khách tham quan… 

Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề 

nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo, đầu 

tư và tạo điều kiện cho các bảo tàng thực hiện được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, 

theo một số định hướng sau: 

           1. Đối với các dự án xây dựng bảo tàng mới: cần đầu tư kinh phí hợp lý và 

triển khai trước việc chuẩn bị nội dung, thiết kế mĩ thuật trưng bày để có cơ sở 

khoa học, thực tiễn cho việc triển khai xây dựng công trình kiến trúc và thực hiện 

trưng bày bảo tàng.  

             2. Đối với các trường hợp chưa có điều kiện đầu tư xây dựng bảo tàng mới: 

cần ưu tiên đầu tư kinh phí cho công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật và chuẩn bị nội 

dung để sẵn sàng cho việc xây dựng bảo tàng vào thời điểm thích hợp. 

           3. Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch” (theo Quyết định 

số 4788/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch), trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Đổi mới nội dung, hình thức trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa tại các 

bảo tàng để khắc phục tình trạng trùng lặp giữa các bảo tàng thuộc loại hình lịch sử 

xã hội, bảo tàng cấp tỉnh và sự khô cứng, thiếu hấp dẫn của các trưng bày hiện tại. 



- Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động, đưa bảo tàng trở thành điểm đến hấp 

dẫn đối với công chúng, từng bước xây dựng và nâng cao thương hiệu của bảo 

tàng. 

- Đổi mới, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, đáp ứng nhu 

cầu đa dạng của công chúng. 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch. 

- Đổi mới chương trình, nội dung và phương thức đào tạo nguồn nhân lực 

hoạt động trong lĩnh vực bảo tàng. 

4. Tạo điều kiện cho các bảo tàng trực thuộc phối hợp và hỗ trợ các bảo tàng 

khác trong hệ thống bảo tàng Việt Nam (đặc biệt là các bảo tàng ngoài công lập) tổ 

chức các hoạt động chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. 

 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;  

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- TT. Trịnh Thị Thủy; 

- Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng); 

- Các Sở VHTTDL/Sở VHTT; 

- Các bảo tàng trực thuộc Bộ VHTTDL; 

- Lưu: VT, DSVH, NKĐ.155. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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