Bộ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 4788/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—-----------------------------------Hà Nội, ngày 24 thảng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc phê duyệt Đề án “Đổi mói, nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”
B ộ TRƯỞNG B ộ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi
bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;
^ Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính
phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị quyết số lơ/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính
phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 cửa Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 20173 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt
Nam đến năm £020;
Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt
động của bảo tàng;
Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 3 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai
các Chương trình hành động của Chính phủ kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-CP
ngày 24 tháng 01 năm 2018 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm
2018 của Chính phủ,
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đe án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
đông bảo tàng gắn với phát triển du lịch” (sau đây gọi tắt là Đề án), với những

1. Mục tiêu:
a) Mục tiêu tổng quát:
Tạo sự chuyển biến căn bản cả về nhận thức và hành động trong quá
trình tổ chức hoạt động để các bảo tàng bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội;
thực sự trở thành trung tâm giáo dục thường xuyên về truyền thống yêu nước,
tinh thần dũng cảm kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, ý thức giữ gìn, tôn
vinh bản sắc văn hóa dân tộc; là lựa chọn ưu tiên trong những hình thức khám
phá, vui chơi giải trí, đủ sức hấp dẫn, thu hút đông đảo công chúng, góp phần
quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phát triển du lịch.
b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2021:
- Các bảo tàng được đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động,
trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, dịch vụ
phục vụ khách tham quan và tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch.
- Số lượng khách tham quan bảo tàng hàng năm tăng bình quân 10%,
trong đó ưu tiên phát triển đối tượng khách tham quan là học sinh, sinh viên.
- Đội ngũ viên chức, người lao động của các bảo tàng được nâng cao về
kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và tựứi chuyên nghiệp trong các hoạt động phục
vụ để đem tới sự hài lòng đối với khách tham quan.
2. Phạm vi, đối tượng:
a) Phạm vi:
- Không gian: Toàn quốc.
- Thời gian: Từ 2019 - 2021.
b) Đối tượng: Các bảo tàng công lập (gồm 126 bảo tàng).
3. Nhiệm vụ trọng tâm:
a) Đổi mới nội dung, hình thức trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa tại
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, tập trung vào việc giải quyết một số nhiệm vụ cụ thế sau đây:
- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng trưng bày hiện có (quy trình tố
chức trưng bày; chất lượng nội dung và hình thức trưng bày; tính hấp dẫn của
trưng bày; những tồn tại, hạn chế bộc lộ qua quá trình phục vụ công chúng;...),
trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp khắc phục, kiến nghị với cơ quan chủ quản và
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch những vấn đề liên quan nhằm đổi mới, nâng
cao chất lượng trưng bày.
- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu về các đối tượng khách tham quan bảo
tàng, trên cơ sở đó xác định đối tượng khách tham quan tiềm năng của bảo tàng,
làm cơ sở cho việc triển khai kế hoạch đổi mới trưng bày và tổ chức các dịch vụ
phù hợp đáp ứng nhu cầu của công chúng.

- Từng bước nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây
dựng một số sản phẩm chủ lực ứng dụng công nghệ 4.0, xây dựng cơ sở dữ liệu
về toàn bộ hiện vật đang được lưu giữ tại bảo tàng và cung cấp thông tin song/đa
ngữ với chất lượng cao, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tổ chức trưng bày và các
chương trình giáo dục của bảo tàng, đông thời đáp ứng nhu câu nghiên cứu,
khám phá đa dạng của công chúng.
b) Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động, đưa bảo tàng trở thành điểm đến
hấp dẫn đối với các đối tượng công chúng, từng bước xây dựng và nâng cao thương
hiệu của bảo tàng, tập trung vào việc giải quyết một số nhiệm vụ cụ thế sau đây:
- Tổ chức cải tạo, chỉnh trang diện mạo, trước hết là khu vực trưng bày
ngoài trời của các bảo tàng bảo đảm mỹ quan và đúng công năng.
- Đa dạng hóa các hình thức giáo dục, trải nghiệm, trình diễn, giới thiệu di
sản văn hóa phi vật thể... có liên quan đến đối tượng và phạm vi hoạt động của
bảo tàng, từng bước tiến tới tổ chức định kỳ các hoạt động này.
- Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp du lịch xây dựng bảo tàng trở
thành diêm đên trong các tour du lịch; phôi hợp với các cơ quan, đoàn thê và các
doanh nghiệp tổ chức các sự kiện/hoạt động kỷ niệm, văn hóa, thế thao, giải
trí,... trong những ngày kỷ niệm, lễ lớn, đưa bảo tàng trở thành trung tâm sinh
hoạt chính trị, văn hóa, khoa học; vui chơi giải trí tích cực trên địa bàn.
- Tiếp tục đẩy mạnh các nội dung, phương thức hoạt động đã hình thành
qua quá trình thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực” và Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư
viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” để gắn kết hiệu quả hoạt động của bảo
tàng với giáo dục học đường.
c) Đổi mới, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ đáp
ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng công chúng, tập trung vào việc giải
quyết một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:
- Tổ chức nghiên cứu xây dựng và triển khai Đe án tổ chức hoạt động dịch
vụ theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm
2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt
động của bảo tàng và các hoạt động dịch vụ khác phù họp với quy định của pháp
luật và điều kiện cụ thể của bảo tàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng.
- Họp tác với các nhà tạo mẫu sản phẩm lưu niệm và các doanh nghiệp,
đặc biệt là các cơ sở sản xuất thủ công truyền thống, để phát triển các mặt hàng
lưu niệm đặc trưng, gắn với các hiện vật tiêu biếu của bảo tàng.
d) Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch, tập
trung vào việc giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:
- Tăng cường giới thiệu nội dung trưng bày và chương trình hoạt động
của bảo tàng trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, mạng xã hội.
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- Tổ chức các chương trình quảng bá, phát triển công chúng, kết nối chặt
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đ) Đổi mới chương trình, nội dung và phương thức đào tạo nguồn nhân
lực hoạt động trong lĩnh vực bảo tàng, tập trung vào việc mạnh dạn nghiên cứu
đổi mới một số hoạt động sau đây:
- Tăng cường họp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
quản lý di sản văn hóa; mời các chuyên gia quốc tế đến Việt Nam đế giảng dạy
và kết họp hướng dẫn thực hành; đưa cán bộ bảo đảm các điều kiện về năng lực
và ngoại ngữ, đi học tập, nghiên cứu thực tiễn tại nước ngoài.
- Từng bảo tàng, trên cơ sở nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của các
chuyên gia, kịp thời xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch và dành ưu tiên cho
việc tập trung đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và điều hành các hoạt động chuyên
môn, nghiệp vụ, để qua đó, sớm hình thành đội ngũ chuyên gia - những người
hội đủ phẩm chấưnăng lực (giỏi và sâu về lĩnh vực chuyên môn được phụ trách để trực tiếp chủ trì tổ chức thành công các cuộc trưng bày về lĩnh vực đó; giỏi
huy động các nguồn tài chính và các nguồn lực khác - để bảo đảm tổ chức được
trưng bày; giỏi về công tác truyền thông (để phát huy hiệu quả trưng bày), và
được tạo điều kiện để chủ trì các lĩnh vực hoạt động của bảo tàng.
- Tạo sự gắn kết thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ sở đào
tạo với các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực quản lý di sản văn hóa, nhằm thực
hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành” đối với sinh viên trong suốt quá
trình đào tạo.
4. Giải pháp thực hiện:
a) Giải pháp về tăng cường quản lý, chỉ đạo, điều hành
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật
nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động bảo tàng.
- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định cụ thể về nội dung và định mức
chi cho từng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, làm căn cứ để các bảo tàng xây
dựng dự toán kinh phí hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
ự

- Tăng cường vai trò tham mưu xây dựng chính sách, chương trình, kê
hoạch, kinh phí, điều phối và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đe án của các cơ
quan chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Chú trọng phối họp, liên kết giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan
trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đe án đế các hoạt động đạt
hiệu quả, chất lượng cao.
b) Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực
- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực bảo tàng với những định
hướng, lộ trình thực hiện cụ thể nhằm từng bước hình thành được nguồn nhân
lực bảo tàng đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, đủ năng lực thực
hiện công cuộc đổi mới, phát triển toàn diện các hoạt động bảo tàng ở Việt Nam.
Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bảo
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nghiệp vụ trong lĩnh vực bảo tàng, phù hợp với yêu cầu phát triển nội tại của bảo
tàng và yêu cầu gắn kết hoạt động bảo tàng với hoạt động du lịch.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về di sản văn hóa
nói chung, bảo tàng nói riêng cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch và kỹ năng
hướng dẫn viên du lịch cho đội ngũ thuyết minh viên tại các bảo tàng.
- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả cơ chế thu hút nhân tài, đãi ngộ và
sử dụng nhân lực trong lĩnh vực bảo tàng, bao gồm cơ chế tuyển dụng và sử
dụng họp lý nguồn nhân lực, chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn nhân lực
chất lượng cao,...
- Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bảo
tàng; tuyển chọn và ưu tiên đầu tư cho các cán bộ trẻ, đủ năng lực, giàu tâm
huyết với sự nghiệp đi học tập, nghiên cứu thực tiễn tại ngoài nước để cập nhật
về chuyên môn và xu hướng phát triển của bảo tàng thế giới, đồng thời thực hiện
chính sách sử dụng, đãi ngộ họp lý đối với lực lượng lao động này.
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực bảo tàng trong hệ
thống cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực ngành di sản văn hóa - cơ sở khoa học và
thực tiễn cho việc đánh giá số lượng, chất lượng nguồn nhân lực bảo tàng nói
riêng, nguồn nhân lực ngành ngành di sản văn hóa nói chung, từ đó đề xuất kịp
thời với cơ quan quản lý nhà'nước hoạch định các chiến lược, chính sách,
chương trình, kê hoạch phát triên nguôn nhân lực phù họp với yêu câu và các
định hướng phát triển chung của toàn ngành.
c) Giải pháp về cơ chế, chính sách và tài chính
- Tập trung chỉ đạo và tăng cường đầu tư cho việc ứng dụng khoa học,
công nghệ trong các hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động bảo tàng.
- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc cơ chế đầu tư họp lý cho việc xây
dựng công trình kiến trúc tòa nhà bảo tàng và tổ chức trưng bày bảo tàng theo
định hướng: tỵ lệ đầu tư cho hai lĩnh vực này đạt tỷ lệ tối thiểu là 1:1; dành ưu
tiên đầu tư cho trưng bày nội thất bảo tàng nhưng đồng thời quan tấm đầu tư cho
việc cải tạo cảnh quan, chỉnh lý trưng bày và sưu tầm bổ sung hiện vật của bảo
tàng.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai
quy trình triển khai xây dựng công trình kiến trúc tòa nhà bảo tàng và tổ chức
trưng bày bảo tàng trong thực tiễn để đảm bảo việc xây dựng và trưng bày bảo
tàng được tiến hành theo đúng yêu cầu khoa học, phù họp thực tiễn, đạt hiệu quả
kinh tế và chuyên môn cao, tránh lãng phí.
- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khuyến khích các
tổ chức, cá nhân tài trợ và trực tiếp tham gia vào các hoạt động bảo tàng và mở
rộng các loại hình dịch vụ tại các bảo tàng.
d) Giải pháp về tăng cường sự gắn kết hoạt động của các bảo tàng với
các doanh nghiệp du lịch

- Xây dựng cơ chế phối họp giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp
du lịch với cơ quan quản lý và các bảo tàng trong các hoạt động tập huấn, bồi
dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành; tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động
bảo tàng phục vụ phát triển du lịch, trong đó hết sức quan tâm việc đánh giá từ
góc độ tiếp cận của hoạt động du lịch; từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ,
giải pháp,... thực hiện đổi mới nhằm phát huy hiệu quả gắn kết hoạt động của
các bảo tàng với phát triển du lịch.
- Gắn kết các hoạt động bảo tàng với các doanh nghiệp du lịch trên cơ sở
thực hiện minh bạch về trách nhiệm và quyền lợi của bảo tàng và doanh nghiệp,
vì sự phát triển chung của sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và
phát triển du lịch.
đ) Giải pháp về tuyên truyền
- Xây dựng và triển khai kế hoạch ký kết với cơ quan thông tin, truyền
thông liên quan ở Trung ương và địa phương thực hiện các chương trình giới
thiệu, quảng bá về các bảo tàng với nội dung và hình thức hấp dẫn, phù họp với
các đối tượng, được gắn kết với việc giới thiệu, quảng bá về các tuyến du lịch.
- Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động giới thiệu, quảng bá về hoạt
động của các bảo tàng thông qua website, mạng xã hội.
e) Giải pháp về đẩy mạnh họp tác quốc tế
- Tạo điệu kiện cho các bảo tàng mở rộng hợp tác quốc tế một cách toàn
diện, sâu rộng, hiệu quả nhằm cập nhật xu hướng đổi mới và tranh thủ kinh
nghiệm, kỹ thuật, các nguôn lực quôc tê cho việc định hướng và phát triên hệ
thống bảo tàng Việt Nam.
- Tăng cường giao lưu, trao đổi trưng bày, giới thiệu hiện vật giữa các
bảo tàng Việt Nam với các bảo tàng trên thê giới nhăm quảng bá hình ảnh vê đât
nước, con người Việt Nam trên bình diện quốc tế, góp phần thực hiện có hiệu
quả Chiến lược “Văn hóa đối ngoại”.
- Tăng cường nội dung và hình thức giới thiệu, quảng bá về các bảo tàng
Việt Nam trong các chương trình xúc tiến du lịch ở nước ngoài.
5. Kinh phí thực hiện:
a) Kinh phí thực hiện Đồ án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước
trong dự toán kinh phí chi thường xuyên và các nguồn khác theo quy định của
pháp luật.
b) Các cơ quan được phân công thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của
Đe án có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc triến khai, trình cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy
định của pháp luật.
c) Khuyến khích huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, tài trợ từ các
nguồn khác theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện:
a) Trách nhiệm của Cục Di sản văn hóa:
- Chủ trì, phối họp với các đem vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc
việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đe án.
- Tổng họp báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Đề án từ các đầu
mối liên quan.
- Chủ trì đề xuất Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết
những khó khăn, vướng mắc tròng quá trình thực hiện Đe án.
b) Trách nhiệm của Tong cục Du lịch:
- Định hướng các doanh nghiệp lữ hành tăng cường giới thiệu, tư vấn
cho du khách về giá trị của các bảo tàng ở Việt Nam và dành thời gian họp lý
cho điểm đến bảo tàng trong chương trình tour.
- Hỗ trợ các bảo tàng trong việc định hướng các sản phẩm du lịch theo
hướng nâng cao chất lượng, có chiều sâu để phù hợp với định hướng chung.
c) Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch, Tài chính:
- Tham mưu Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí kinh phí
để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đe án.
- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách về tài chính liên quan đến
hoạt động bảo tàng.
d) Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có
liên quan:
Phối họp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án theo lĩnh vực trực
tiếp quản lý, theo dõi.
đ) Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể
thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Chỉ đạo và bố trí kinh phí cho các bảo tàng trực thuộc thực hiện các
nhiệm vụ trỢng tâm của Đe án.
- Ký kết với ngành Giáo dục địa phương chương trình phối hợp giáo dục
thông qua di sản văn hóa và tổ chức học tập về lịch sử, văn hóa địa phương ngay
tại bảo tàng.
- Báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Đồ án về Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch (qua Cục Di sản văn hóa).
đ) Trách nhiệm của các bảo tàng
- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đồ án, trình cơ quan chủ quản phê
duyệt và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi hoạt
động.
- Cập nhật, báo cáo về Cục Di sản văn hóa kết quả và những khó khăn,
bất cập trong việc thực hiện Đe án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng
Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng các đom vị
có liên quan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể
thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưomg và Giám đốc các bảo
tàng công lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. cqT
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trường (để báo cảo);
- TT. Lê Quang Tùng;
- Lưu: VT, DSVH, TTH.220.
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Bộ VĂNHÓA, THỂ THAOVÀDU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÈ ÁN
ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG BẢO TÀNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 4788/QĐ-BVHTTDL ngày 2¿ị tháng 12 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch )
I. S ự CÀN THIẾT XÂY DựNG ĐÈ ÁN
Đe không ngừng phát triển hệ thống bảo tàng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu
khoa học, học tập, giảng dạy, phổ biến tri thức về lịch sử, văn hóa, khoa học và
hưởng thụ văn hóa của công chúng, thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du
lịch quốc tế đến với bảo tàng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước,
việc xây dựng và triển khai Đề án “Đ ổ i m ớ i, n â n g c a o c h ấ t lư ợ n g v à h iệ u q u ả
h o ạ t đ ộ n g b ả o tà n g g ắ n v ớ i p h á t triển d u lịc h ” là rất cần thiết. Nhận thức này
được xuất phát từ những cơ sở pháp lý và thực tiễn chủ yếu sau đây:
1.1. Cơ sở pháp lý
- Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
- Luật.du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;
- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;
- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW
ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung
ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị qửyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung
ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
- Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến
năm 2020;
- Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020;
- Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm
nhìn 2030;

- Quyết định 1755/QĐ-TTg ngàỵ 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030;
- Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động
của bảo tàng;
- Quyết định số 4610/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 11 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về định hướng danh mục sản phẩm chủ
lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2020;
- Quyết định số 868/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai các
Chương trình hành động của Chính phủ kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-CP
ngày 24 tháng 01 năm 2018 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm
2018 của Chính phủ.
1.2. Cơ sở thưc tiễn
1 .2 .1 . B ố i c ả n h tr o n g n ư ớ c và q u ố c tế

1.2.1.1. Bổi cảnh quốc tế
- Hiện nay, trên trường quốc tế, xu thế hòa bình, ổn định, độc lập, hợp tác

để phát triển là xu thế chung, nổi bật. Trong bối cảnh đó, các quốc gia vừa chủ
động, tích cực tham gia quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quôc tê, đặc biệt trên
lĩnh vực văn hóa, vừa tiếp tục đề cao bản sắc văn hóa dân tộc, coi trọng việc giữ
gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời chọn lọc tiếp thu các giá trị
tinh hoa văn hóa của nhân loại. Trong xu hướng hiện đại, cuộc sống ngày càng
sôi động, bận rộn thì con người càng mong muốn được tìm về quá khứ, tìm về
văn hóa và giá trị dân tộc. Do đó, nhu cầu tham gia du lịch trải nghiệm, tìm hiêu
các nền văn hóa của các quốc gia, vùng miền, tộc người khác gia tăng, xu hướng
du lịch văn hóa ngày càng phát triển.
Hiện thực đó không chỉ tạo ra những cơ hội và điều kiện cho hoạt động bảo
vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở các quốc gia thu hút được sự quan tâm,
chung tay của toàn nhân loại, trong đó, bảo tàng ngày càng trở thành những
điểm đến để khám phá, trải nghiệm của du khách quốc tế - cơ hội cho phát triển
du lịch. Các bảo tàng hiện nay không chỉ là nơi nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản,
trưng bày và phát huy giá trị các bộ sưu tập hiện vật gốc mà còn là không gian
công cộng, nơi công chúng được giao tiếp, trải nghiệm văn hóa, trực tiếp thực
hành và giới thiệu văn hóa của họ. Bảo tàng đã trở thành điểm tham quan, giúp
công chúng có cái nhìn đa chiều về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, đông thời trở
thành những điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch ở các quốc gia.
- Phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo đang là xu thế của
nền kinh tế thế giới và là ưu tiên trong chính sách phát triển của nhiều quốc gia
trong thời đại kinh tế tri thức. Ngày 17 tháng 11 năm 2015, Đại hội đồng
UNESCO đã đưa ra Khuyến nghị về việc bảo vệ, quảng bá bảo tàng và bộ sưu

tập và vai trò của bảo tàng và bộ sưu tập trong xã hội, khẳng định: “ Việc bảo tồn,
nghiên cứu và truyền bá di sản vãn hóa và thiên nhiên, di sản vật thê và di sản phi
vật thể, trong điều kiện động và tĩnh ở bảo tàng, là hoạt động quan trọng nhất
cho mọi xã hội, cho mọi cuộc đối thoại liên văn hóa giữa các dân tộc, cho sự gắn
kết phát triển bền vững, thúc đẩy nâng cao quyền con người, khuyến khích sự
sáng tạo và tạo ra những cơ hội mới cho ngành công nghiệp văn hóa và nên kinh
tế du lịch”. Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, đổi mới hoạt động
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, trong đó có lĩnh vực bảo tàng, theo xu
hướng trên, càng là một đòi hỏi cấp thiết.
1.2.1.2. Bối cảnh trong nước
- Trong những năm qua, hoạt động của các bảo tàng đã nhận được sự
quan tâm chỉ đạo của Đảng và nhà nước. Tại Quyết định ... phê duyệt Quy
hoạch... đã xác định rõ mục tiêu cụ thể của Quy hoạch là: “Đổi mới nội dung
và hình thức hoạt động bảo tàng, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và
công nghệ trong các khâu công tác của bảo tàng; xây dựng bảo tàng thành
trung tâm thông tin về khoa học, lịch sử, văn hóa, thu hút đông đảo khách
tham quan trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước”. Tiếp đó, năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát
triển văn hóa đến năm 2020, trong đó xác định việc “Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật
hiện đại để bảo quản, giữ gìn lâu dài tài liệu, hiện vật tại các bảo tàng, cơ quan
lưu trữ tư liệu lịch sử, văn hoá, nghệ thuật ở Trung ương và địa phương” là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ nhận thức đó, Chính phủ và chính quyên các
cấp đã thực hiện tăng cường đâu tư các nguôn lực cho sự nghiệp phát triên bảo
tàng, trong đó trọng tâm là thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt
Nam đến năm 2020.
- Hoạt động bảo tàng và du lịch có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ. Bảo
tàng được xác định là dạng tài nguyên du lịch nhân văn đặc biệt, du lịch chính là
một phương thức tuyên truyền, quảng bá rộng rãi, hiệu quả giá trị của bảo tàng
tới các đối tượng công chúng ở trong và ngoài nước. Bảo tàng sẽ phát huy thiếu
hiệu quả nếu không gắn với hoạt động du lịch và du lịch sẽ trở nên thiếu vắng
một mảng lớn trong hoạt động của mình nếu không gắn vói bảo tàng.
Từ năm 2007 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập. Từ thời
điểm đó đến nay, Cục Di sản văn hóa và Tổng cục Du lịch đã phối hợp với các
đơn vị liên quan xây dựng và triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường gắn
kết các bảo tàng với hoạt động du lịch. Du lịch văn hóa, trong đó có du lịch
tham quan bảo tàng, là một trong những định hướng quan trọng trong Chiến
lược phát triển Du lịch Việt Nam.
- Nghị quỵết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần
thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ
chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập, đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách phải đổi mới hệ
thống tố chức và quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động

của các đơn vị sự nghiệp công lập; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.
1 .2 .2 . T h ự c tr ạ n g h o ạ t đ ộ n g b ả o tà n g V iệ t N a m

1.2.2.1. Kết quả đạt được
Hệ thống bảo tàng Việt Nam hiện có 162 bảo tàng, trong đó có 126 bảo
tàng công lập và 36 bảo tàng ngoài công lập. Các thiết chế văn hóa đặc biệt này
đang là nơi lưu giữ và phát huy giá trị của hơn 3 triệu hiện vật phản ánh toàn
diện về đất nước và con người Việt Nam trong trường kỳ lịch sử, trong đó có
101 hiện vật và nhóm hiện vật đặc biệt quý hiếm, đã được Thủ tướng Chính phủ
công nhận là bảo vật quốc gia (trên tổng số 142 bảo vật quốc gia).
Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết
định số 156/2005/QĐ-ÌTg, ngày 23 tháng 6 năm 2005 phê duyệt Quy hoạch
tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020, hoạt động của các bảo tàng
ở Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực.
Thông qua công tác trưng bày và giáo dục, các bảo tàng đã ngày càng
khẳng định vị thế của mình trong hệ thống thiết chế văn hoá của đất nước, góp
phần thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho trong công
tác giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm kiên cường đấu tranh
bảo vệ Tổ quốc, ý thức giữ gìn, tôn vihh bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời đáp
ứng nhu cầu phổ biến kiến thức khoa học và nâng cao đời sống văn hoá tinh
thần của công chúng. Bảo tàng trở thành nơi gìn giữ những di sản vật chất và
tinh thần về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, là trung tâm
thông tin, là trường học và là địa chỉ văn hóa của công chúng.
Trong những năm gần đây, một số bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên
ngành và bảo tàng cấp tỉnh đã bước đầu đổi mới trưng bày theo định hướng tăng
cường các hiện vật gốc, áp dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật (màn hình
cảm ứng, kỹ thuật 3D,...) để làm phong phú và hấp dẫn nội dung trưng bày, thu
hút khách tham quan; đổi mới hình thức phục vụ công chúng (xây dựng các
phòng giáo dục và chương trình giáo dục dành riêng cho học sinh phổ thông; xây
dựng và triển khai các chương trình giáo dục di sản văn hóa trong nhà trường, tại
bảo tàng và di tích theo cách tiếp cận mới, tạo cho các em học sinh được trải
nghiệm, làm giàu tri thức về lịch sử, về di sản văn hóa và kỹ năng sống; chủ động
kết họp với các cơ quan hữu quan tổ chức thường xuyên các cuộc trưng bày
chuyên đề,...). Với nhiều hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phong phú như
hướng dẫn tham quan trong bảo tàng, di tích, nói chuyện chuyên đề, phối họp
giảng dạy cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, triến lãm lưu động, làm phim,
phối hợp tổ chức các chương trình truyền hình, xuất bản các công trình nghiên
cứu,... hoạt động trưng bày và giáo dục của bảo tàng đã từng bước được đổi mới,
đạt hiệu quả cao trong việc phổ cập những tri thức lịch sử văn hoá, nghệ thuật,
nâng cao trình độ dân trí cho công chúng nói chung, tuổi trẻ học đường nói riêng.
Các bảo tàng đã có những đóng góp tích cực đối với việc triển khai Ke
hoạch liên ngành (ký két giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam, Hội Khuyến học Việt Nam) triển khai phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực” (2008-2013) và gắn kết hoạt động bảo
tàng với việc triển khai Đe án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong
các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” - được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt (tại Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014). Đó
cũng là phương thức cơ bản nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa
hoạt động văn hóa của Đảng và Nhà nước.
Mặt khác, từ thực tiễn quá trình đổi mới và phát triển của mình, ở những
mức độ khác nhau, nhiều bảo tàng đã trở thành những điểm đến hấp dẫn đối với
du khách ở trong và ngoài nước, trực tiếp góp phần phát triển ngành du lịch.
Nhiều năm qua, hàng năm Bảo tàng Hồ Chí Minh đều thu hút trên 1 triệu lượt
khách tham quan; Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt
Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Điêu khắc Chăm thành
phố Đà Nang, Bảo tàng Đắk Lắc, cùng nhiều bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng
cấp tỉnh khác cũng đã tự vươn lên để trở thành những điểm đến thường xuyên
trong các tuyến du lịch của nhiều đối tượng du khách. Năm 2017, tổng số khách
tham quan bảo tàng đạt khoảng 16,5 triệu lượt (bao gồm cả khách tham quan
trưng bày chuyên đề, triển lãm lưu động). Trên bình diện quốc tế, liên tiếp trong
các năm 2013 và 2014, ba bảo tàng ở Việt Nam (Bảo tàng Chứng tích chiến tranh,
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam), đã được trang Web
có uy tín về du lịch Trip Advisor bình chọn vào tốp 25 bảo tàng hấp dẫn nhất
Châu Á. Trong đó, năm 2013, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đứng thứ 5 (tăng 5
bậc so với năm 2012), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đứng thứ 6 và Bảo tàng
Phụ nữ Việt Nam đứng thứ 11; năm 2014, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đứng
thứ 4 (tăng 2 bậc so với năm 2013), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đứng thứ 6 và
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đứng thứ 11. Đặc biệt, năm 2018, Bảo tàng
Chứng tích chiến tranh được vinh danh trong top 10 những bảo tàng được du
khách bình chọn tốt nhất trên thế giới và là đại diện châu Á duy nhất góp mặt.
Từ đầu năm 2018, Tổng cục Du lịch và các bảo tàng trực thuộc Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai việc thử nghiệm các tour: “Lịch sử Việt
Nam - Khám phá từ lòng đất” và “Lịch sử Việt Nam - Bình minh trên các dòng
sông”, kết nối Bảo tàng Lịch sử quốc gia, tham quan phố cổ, Nhà cổ Mã Mây,
Đen Bạch Mã và thưởng thức ẩm thực đường phố; tour du lịch “Mỹ thuật Việt
Nam - Kho báu trong lòng Hà Nội” và “Làng quê Việt Nam - Một góc nhìn” với
hành trình: tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Show “Tâm hồn làng
Việt” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Nhà hát Múa rối Việt Nam.
1.2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân

*Hạn chế:
- Một số bảo tàng còn trùng lặp về nội dung trưng bày và hiệu quả hoạt
động chưa cao.
Mạng lưới bảo tàng trong nhiều năm qua vẫn ở tình trạng mất cân đối
về loại hình. Hiện tại, hầu hết bảo tàng ở Việt Nam là bảo tàng thuộc loại

hình lịch sử xã hội, còn quá ít các bảo tàng lịch sử tự nhiên, bảo tàng chuyên
ngành về khoa học kỹ thuật. Nhiều phần nội dung trưng bày trùng lặp nhau
giữa các bảo tàng đã làm cho hệ thống bảo tàng trở nên đơn điệu.
Các bảo tàng cấp tỉnh phần nhiều chưa làm nổi bật đặc trưng lịch sử, văn
hóa của địa phương, nhiều sưu tập hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học
cao vẫn chưa được khai thác, phát huy, chưa đến được với đông đảo công chúng.
- Hiện vật trưng bày chưa phong phú, nội dung trưng bày chưa đảm bảo
thực sự khoa học, hấp dẫn.
Nhìn chung, hiện vật của các bảo tàng còn chưa đa dạng, thiếu những sưu
tập có giá trị cao. Chưa có nhiều bảo tàng được xây dựng trên cơ sở các bộ sưu
tập hiện vật bảo tàng có khả năng phản ánh đầy đủ phạm vi và nội dung của bảo
tàng. Việc chuẩn bị nội dung trưng bày theo yêu cầu khoa học chuyên ngành chưa
được đồng bộ với việc xây mới hoặc nâng cấp kiến trúc bảo tàng. Theo đó, nhiều
bảo tàng đã trưng bày quá nhiều bản sao và tài liệu khoa học phụ mang tính chất
minh họa các vấn đề lịch sử, văn hóa một cách giản đơn, khiến nội dung trưng
bày của chưa thực sự hấp dẫn.
- Giữa bảo tàng và du lịch vẫn chưa thực sự tạo lập được sự gắn kết thường
xuyên, hiệu quả để mở rộng khả năng quảng bá hình ảnh của các địa phương và
đất nước với các đối tượng du khách, .đồng thời qua đó tăng thêm nguồn thu để
đầu tư trở lại cho hoạt động bảo tàng và phát triển du lịch. Tình trạng phổ biến là
các bảo tàng thường tổ chức trưng bày di sản văn hóa theo cái m ình c ó và m ình
muốn, mà chưa tìm hiểu đầy đủ nhu cầu, thị hiếu của khách tham quan; chưa chú
trọng quảng bá hình ảnh và thương hiệu, v ề phía du lịch, công tác xúc tiến quảng
bá hình ảnh, giá trị của bảo tàng chưa có hiệu quả; các doanh nghiệp lữ hành chưa
có phương thức giới thiệu bảo tàng trong tour của mình một cách đầy đủ, trong
khi bảo tàng luôn là điểm đến được các tour quốc tế coi trọng.
- Thiếu đội ngũ chuyên gia và cán bộ giỏi về chuyên môn bảo tàng.
Đào tạo bảo tàng học trong những năm gần đây, dù đã có nhiều chuyển
biến, nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động
bảo tàng. Công tác đào tạo cơ bản ở nhà trường và trong bảo tàng còn chậm đổi
mới. Các kiến thức về quản lý thiết chế bảo tàng, nghiên cứu xây dựng nội dung
trưng bày; ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong bảo tàng,
xây dựng và tổ chức các chương trình tham quan, giáo dục, marketing bảo tàng,
bảo quản phục chế,.... chưa được hình thành rõ nét.
Chất lượng đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực của bảo tàng và phân
bố nguồn lực theo vùng miền/địa phương chưa phù họp, chưa đáp ứng được nhu
cầu hoạt động và phát triển của mạng lưới bảo tàng trong cả nước. Có sự chênh
lệch về đào tạo nguồn nhân lực giữa các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên
ngành với các bảo tàng cấp tỉnh, giữa đào tạo cơ bản và đào tạo nâng cao, đào
tạo trong nước và nước ngoài.
- Xã hội hóa hoạt động bảo tàng chưa được đẩy mạnh. Các quy định
khuyến khích, hỗ trợ về xây dựng cơ sở vật chất phù họp với thực tiễn từng địa

phương chưa được các địa phương chú ý; chưa thu hút được sự họp tác, tài trợ
của các tổ chức kinh tế, nhất là các doanh nghiệp, cho hoạt động bảo tàng. Cho
đến nay, hầu như vẫn chưa xuất hiện việc các doanh nghiệp, thông qua việc tài
trợ cho hoạt động bảo tàng, để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của mình; tính chủ
động, sáng tạo ở nhiều lãnh đạo và cán bộ bảo tàng còn chưa cao, nên chưa gắn
kết chặt chẽ các hoạt động của bảo tàng với xã hội.
1.2.1.3. Nguyên nhân
- Nguyên nhân khách quan:

+ Ngày nay, sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công
nghệ thông tin, với mạng Internet, đã đưa tới khả năng đáp ứng ngày càng thuận
lợi, nhanh chóng, đa dạng và hấp dẫn các hình thức học tập, khám phá, vui chơi
giải trí, nhất là đối với thế hệ trẻ. Với khách du lịch không phải lúc nào và đối
tượng nào cũng có nhu cầu đi tham quan bảo tàng; hơn nữa Việt Nam nói chung
và các tỉnh nói riêng có nhiều điểm tham quan, dịch vụ vui chơi giải trí để cho
khách lựa chọn bên cạnh việc chọn lựa bảo tàng. Vì thế, bảo tàng chỉ là một
trong những lựa chọn, nhiều khi lại chưa đủ hấp dẫn và thỏa mãn được nhu cầu
trên đây của các đối tượng du khách.
+ Trong quá trình nền kinh tế đất nước đang vận hành theo cơ chế thị
trường (định hướng xã hội chủ nghĩa), lợi thế so sánh của việc đầu tư cho hoạt
động bảo tàng - một thiết chế văn'hoa phi lợi nhuận, so với nhiều lĩnh vực đầu tư
khác chưa được bộc lộ rõ và chưa được kiểm nghiệm cụ thể trong thực tiễn, nên
đầu tư từ ngân sách Nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn.
- Nguyên nhân chủ quan:
+ Nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của
bảo tàng đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc nói riêng, đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội
nhập quốc tế nói chung nhiều lúc, nhiều nơi còn chưa thật toàn diện, đầy đủ; đặc
biệt, nhận thức về yêu cầu khoa học và quy trình xây dựng, tổ chức hoạt động
của bảo tàng còn có những bất cập.
+ Phần lớn các bảo tàng còn chậm đổi mới; chưa kịp thời có sự điều chỉnh
về nội dung và hình thức hoạt động.
+ Mức đầu tư kinh phí cho xây dựng, trưng bày và tổ chức hoạt động của
bảo tàng còn thấp. Nhiều nhà bảo tàng là các công trình kiến trúc vốn xây dựng
cho những mục đích sử dụng khác (kho tàng, công sở...), nay được cải tạo để làm
bảo tàng, nên không đáp ứng yêu cầu về không gian chức năng và kỳ thuật. Đầu
tư cho trưng bày bảo tàng chưa được chú trọng, còn khá phổ biến tình trạng chỉ
chú trọng đầu tư cho phần xây dựng công trình kiến trúc bảo tàng, chưa đầu tư
thỏa đáng cho công tác chuẩn bị khoa học, thiết kế và thi công trưng bày. Trang
thiết bị kỹ thuật, phương tiện trực tiếp phục vụ trưng bày và hỗ trợ cho hoạt động
tuyên truyền giáo dục còn thiếu và lạc hậu.
Việc xây dựng một chiến lược, kế hoạch cho công tác sưu tầm, bảo quản
hiện vật chưa thực sự được quan tâm, đầu tư kinh phí chưa thỏa đáng. Vì vậy,

nhiều bảo tàng gặp khó khăn trong việc bổ sung hiện vật để xây dựng hoàn chỉnh
các bộ sưu tập và đảm bảo các yếu tố kỹ thuật cho việc bảo quản hiện vật.
+ Thiếu đội ngũ chuyên gia và cán bộ giỏi về chuyên môn bảo tàng. Đào
tạo bảo tàng học trong những năm gần đây, dù đã có nhiều chuyển biến, nhưng
vẫn chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động bảo tàng.
Công tác đào tạo cơ bản ở nhà trường và trong bảo tàng còn chậm đổi mới. Các
kiến thức về quản lý thiết chế bảo tàng, nghiên cứu xây dựng nội dung trưng bày;
ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong bảo tàng, xây dựng và tổ
chức các chương trình tham quan, giáo dục, marketing bảo tàng, bảo quản phục
chế,.... chưa được hình thành rõ nét. Còn có sự chênh lệch về đào tạo nguồn nhân
lực giữa các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành với các bảo tàng cấp tỉnh,
giữa đào tạo cơ bản và đào tạo nâng cao, đào tạo trong nước và nước ngoài.
+ Cơ chế, chính sách đảm bảo cho sự gắn kết bền vững giữa hai lĩnh vực
hoạt động bảo tàng và du lịch còn thiếu, chưa đwọc quan tâm xây dựng, ban
hành đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA ĐÈ ÁN
2.1. Đối tượng
Các bảo tàng công lập (gồm 126 bảo tàng).
2.2. Pham vi
- Không gian: Toàn quốc.
-T hời gian: Từ 2019-2021.
III. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
3.1. Mục tiêu tổng quát
Tạo sự chuyển biến căn bản cả về nhận thức và hành động trong quá trình
tổ chức hoạt động để các bảo tàng bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội; thực
sự trở thành trung tâm giáo dục thường xuyên về truyền thống yêu nước, tinh
thần dũng cảm kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, ý thức giữ gìn, tôn vinh
bản săc văn hóa dân tộc; là lựa chọn ưu tiên trong những hình thức khám phá,
vui chơi giải trí, đủ sức hấp dẫn, thu hút đông đảo công chúng, góp phần quảng
bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phát triển du lịch.
3.2. Muc tiêu cu thể đến năm 2021
•

•

- Các bảo tàng được đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, trong
đó tập trung nâng cao chất lượng công tác trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, dịch vụ phục
vụ khách tham quan và tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch.
- Số lượng khách tham quan bảo tàng hàng năm tăng bình quân 10%,
trong đó ưu tiên phát triên đôi tượng khách tham quan là học sinh, sinh viên.
- Đội ngũ viên chức, người lao động của các bảo tàng được nâng cao về
kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp trong các hoạt động phục
vụ đê đem tới sự hài lòng đối với khách tham quan.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA ĐỀ ÁN
4.1. Đối mói nội dung, hình thức trưng bày và giới thiệu di sản văn
hóa tại 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, tập trung vào việc giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể
sau đây:
4.1.1. To chức khảo sát, đánh giá thực trạng trưng bày hiện có (quy trình

tố chức trưng bày; chất lượng nội dung và hình thức trưng bày; tính hấp dẫn của
trưng bày; những tồn tại, hạn chế bộc lộ qua quá trình phục vụ công chúng;...),
trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp khắc phục, kiến nghị với cơ quan chủ quản và
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch những vấn đề liên quan nhằm đổi mới, nâng
cao chất lượng trưng bày.
- Cơ quan thực hiện: Bảo tàng Hồ Chí Minh (lồng ghép với với nhiệm vụ
“Đầu tư nâng cấp hệ thống trưng bày và hạ tầng cơ sở nhằm nâng cao vai trò,
phát huy hiệu quả giáo dục đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”); các
bảo tàng.
- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp: Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế
hoạch, Tài chính.
- Thời gian: Năm 2019.

.

4.1.2. Tổ chức khảo sát, nghiên cứu về các đối tượng khách tham quan

bảo tàng, trên cơ sở đó xác định đối tượng khách tham quan tiềm năng của bảo
tàng, làm cớ sở cho việc triển khai kế hoạch đổi mới trưng bày và tổ chức các
dịch vụ phù họp đáp ứng nhu cầu của công chúng.
- Cơ quan thực hiện: Các bảo tàng.
- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối họp: Cục Di sản văn hóa, Tổng cục
Du lịch.
- Thời gian: Năm 2019.
4.1.3. Từng bước nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây

dựng một sô sản phâm chủ lực ứng dụng công nghệ 4.0, xây dựng cơ sở dữ liệu
về toàn bộ hiện vật đang được lưu giữ tại bảo tàng và cung cấp thông tin song/đa
ngữ với chất lượng cao, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tổ chức trưng bày và các
chương trình giáo dục của bảo tàng, đồng thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu,
khám phá đa dạng của công chúng.
- Cơ quan thực hiện: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hệ thống trưng bày và
thuyêt minh tương tác trong bảo tàng); Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Quy trình xử
lý, bảo quản hiện vật trong bảo tàng); các bảo tàng.
- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối họp: Cục Di sản văn hóa, Vụ Khoa
học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin.
- Thời gian: Năm 2019 - 2021.

4.2.
Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động, đưa bảo tàng trở thành điểm
đến hấp dẫn đối với các đối tượng công chúng, từng bước xây dựng và nâng
cao thương hiệu của bảo tàng, tập trung vào việc giải quyết một số nhiệm vụ
cụ thể sau đây:
4.2.1. Tổ chức cải tạo, chỉnh trang diện mạo, trước hết là khu vực trưng

bày ngoài trời của các bảo tàng bảo đảm mỹ quan và đúng công năng.
- Cơ quan thực hiện: Các bảo tàng.
- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối họp: Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế
hoạch, Tài chính.
- Thời gian: Năm 2019.
4.2.2. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục, trải nghiệm, trình diễn, giới

thiệu di sản văn hóa phi vật thể... có liên quan đến đối tượng và phạm vi hoạt
động của bảo tàng, từng bước tiến tới tổ chức định kỳ các hoạt động này.
- Cơ quan thực hiện: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; các bảo tàng.
- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối họp: Cục Di sản văn hóa.
- Thời gian: Năm 2019-2021.
4.2.3. Chủ động phối họp với các doanh nghiệp du lịch xây dựng bảo tàng

trở thành điểm đến trong các tour du lỊch; phối hợp với các cơ quan, đoàn thể và
các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện/hoạt động kỷ niệm, văn hóa, thể thao, giải
trí,... trong những ngày kỷ niệm, lễ lớn, đưa bảo tàng trở thành trung tâm sinh
hoạt chính trị, văn hóa, khoa học, vui chơi giải trí tích cực trên địa bàn.
- Cơ quan thực hiện: Các bảo tàng.
- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối họp: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản
văn hóa.
- Thời gian: Năm 2019 - 2021.
4.2.4. Tiếp tục đẩy mạnh các nội dung, phương thức hoạt động đã hình

thành qua quá trình thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” và Đê án “Đây mạnh các hoạt động học tập suôt đời
trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” để gắn kết hiệu quả hoạt
động của bảo tàng với giáo dục học đường.
- Cơ quan thực hiện: Các bảo tàng.
- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp: Cục Di sản văn hóa, Vụ Thư viện.
- Thời gian: Năm 2019 - 2021.
4.3. Đổi mới, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ
đáp ứng nhu câu đa dạng của các đôi tượng công chúng, tập trung vào việc
giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:
4.3.1. Tổ chức nghiên cứu xây dựng và triển khai Đe án tổ chức hoạt động

dịch vụ theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12

năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và
hoạt động của bảo tàng và các hoạt động dịch vụ khác phù họp vói quy định của
pháp luật và điều kiện cụ thể của bảo tàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công
chúng.
- Cơ quan thực hiện: Các bảo tàng.
- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp: Vụ K Ì hoạch, Tài chính, Cục Di
sản văn hóa.
- Thời gian: Năm 2019.
4.3.2. Họp tác với các nhà tạo mẫu sản phẩm lưu niệm và các doanh

nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất thủ công truyền thống, đế phát triến các mặt
hàng lưu niệm đặc trưng, gắn với các hiện vật tiêu biểu của bảo tàng.
- Cơ quan thực hiện: Các bảo tàng.
- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp: Cục Di sản văn hóa, Cục Bản
quyền tác giả, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
- Thời gian: Năm 2019-2021.
4.4. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch, tập
trung vào việc giải quyết một số nhiệm vụ cụ thế sau đây:
4.4.1. Tăng cường giới thiệu nội dung trưng bày và chương trình hoạt

động của bảo tàng trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, mạng xã
hội (Facebook, Twitter...).
- Cơ quan thực hiện: Các bảo tàng.
- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối họp: Cục Di sản văn hóa, Trung tâm
Công nghệ thông tin.
- Thời gian: Năm 2019 - 2021.
4.4.2. Tổ chức các chương trình quảng bá, phát triển công chúng, kết nối

chặt chẽ với các tour, tuyến du lịch nhằm thu hút khách tham quan đến với bảo
tàng.
r
- Cơ quan thực hiện: Các bảo tàng.
- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối họp: Tổng cục Du lịch.
- Thời gian: Năm 2019 - 2021.
4.5. Đổi mói chương trình, nội dung và phương thức đào tạo nguồn
nhân lực hoạt động trong lĩnh vực bảo tàng, tập trung vào việc mạnh dạn
nghiên cứu đổi mới một số hoạt động sau đây:
4 .5.1. Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

quản lý di sản văn hóa; mời các chuyên gia quốc tế đến Việt Nam để giảng dạy
và kêt họp hướng dân thực hành; đưa cán bộ bảo đảm các điều kiện về năng lực
và ngoại ngữ, đi học tập, nghiên cứu thực tiễn tại nước ngoài.
- Cơ quan thực hiện: Cục Di sản văn hóa.

- Cơ quan phối họp: Tổng cục Du lịch, Cục Họp tác quốc tế, Vụ Tổ chức
cán bộ.
- Thời gian: Năm 2019-2021.
4 .5.2. Từng bảo tàng, trên cơ sở nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của

các chuyên gia (curator), kịp thời xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch và
dành ưu tiên cho việc tập trung đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và điều hành các
hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, để qua đó, sớm hình thành đội ngũ chuyên
gia - những người hội đủ phẩm chất/năng lực (giỏi và sâu về lĩnh vực chuyên
môn được phụ trách - để trực tiếp chủ trì tổ chức thành công các cuộc trưng bày
về lĩnh vực đó; giỏi huy động các nguồn tài chính và các nguồn lực khác - đế
bảo đảm tổ chức được trưng bày; giỏi về công tác truyền thông (để phát huy
hiệu quả trưng bày), và được tạo điều kiện để chủ trì các lĩnh vực hoạt động của
bảo tàng.
- Cơ quan thực hiện: Các bảo tàng.
- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối họp: Cục Di sản văn hóa và các đơn
vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có liên quan.
- Thời gian: Năm 2019 - 2021.
4 .5.3. Tạo sự gắn kết thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ sở

đào tạo với các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực quản lý di sản văn hóa, nhằm
thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành” đối với sinh viên trong suốt
quá trình đào tạo.
- Cơ quan thực hiện: Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch và các bảo tàng.
- Cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn, phối họp: Vụ Đào tạo, Cục Di sản văn hóa.
- Thời gian: Năm 2019 - 2021.
V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
5.1. Giải pháp về tăng cường quản lý, chỉ đạo, điều hành
- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật
nhăm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc đôi mới, nâng cao chât lượng,
hiệu quả hoạt động bảo tàng.
- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định cụ thể về nội dung và định mức
chi cho từng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, làm căn cứ để các bảo tàng xây
dựng dự toán kinh phí hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tăng cường vai trò tham mưu xây dựng chính sách, chương trình, kế
hoạch, kinh phí, điều phối và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án của các cơ
quan chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Chú trọng phối họp, liên kết giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong
quá trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án để các hoạt động đạt hiệu
quả, chất lượng cao.

5.2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực
- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực bảo tàng với những định
hướng, lộ trình thực hiện cụ thể nhằm từng bước hình thành được nguồn nhân
lực bảo tàng đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, đủ năng lực thực
hiện công cuộc đổi mới, phát triển toàn diện các hoạt động bảo tàng ở Việt Nam.
- Đổi mới chưcmg trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bảo
tàng tưcmg ứng với tiêu chuẩn chức danh quản lý và tiêu chuẩn chức danh
nghiệp vụ trong lĩnh vực bảo tàng, phù họp với yêu cầu phát triển nội tại của bảo
tàng và yêu cầu gắn kết hoạt động bảo tàng với hoạt động du lịch.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về di sản văn hóa
nói chung, bảo tàng nói riêng cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch và kỹ năng
hướng dẫn viên du lịch cho đội ngũ thuyết minh viên tại các bảo tàng.
- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả cơ chế thu hút nhân tài, đãi ngộ và sử
dụng nhân lực trong lĩnh vực bảo tàng, bao gồm cơ chế tuyển dụng và sử dụng
họp lý nguồn nhân lực, chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn nhân lực chất
lượng cao,...
- Tăng cường họp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bảo
tàng; tuyển chọn và ưu tiên đầu tư cho các cán bộ trẻ, đủ năng lực, giàu tâm
huyết với sự nghiệp đi học tập, ọghiên cứu thực tiễn tại ngoài nước để cập nhật
về chuyên môn và xu hướng phát triển của bảo tàng thế giới, đồng thời thực hiện
chính sách sử dụng, đãi ngộ họp lý đối với lực lượng lao động này.
- Xâý dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực bảo tàng trong hệ
thống cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực ngành di sản văn hóa - cơ sở khoa học và
thực tiễn cho việc đánh giá số lượng, chất lượng nguồn nhân lực bảo tàng nói
riêng, nguồn nhân lực ngành ngành di sản văn hóa nói chung, từ đó đề xuất kịp
thời với cơ quan quản lý nhà nước hoạch định các chiến lược, chính sách,
chương trình, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù họp với yêu cầu và các
định hướng phát triển chung của toàn ngành.
5.3. Giải pháp về cơ chế, chính sách và tài chính
- Tập trung chỉ đạo và tăng cường đầu tư cho việc ứng dụng khoa học,
công nghệ trong các hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động bảo tàng.
- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc cơ chế đầu tư họp lý cho việc xây
dựng công trình kiến trúc tòa nhà bảo tàng và tổ chức trưng bày bảo tàng theo
định hướng: tỷ lệ đầu tư cho 2 lĩnh vực này đạt tỷ lệ tối thiểu là 1:1; dành ưu tiên
đầu tư cho trưng bày nội thất bảo tàng nhưng đồng thòi quan tâm đầu tư cho việc
cải tạo cảnh quan, chỉnh lý trưng bày và sưu tầm bổ sung hiện vật của bảo tàng.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai
quy trình triển khai xây dựng công trình kiến trúc tòa nhà bảo tàng và tổ chức
trưng bày bảo tàng trong thực tiễn để đảm bảo việc xây dựng và trưng bày bảo

tàng được tiến hành theo đúng yêu cầu khoa học, phù họp thực tiễn, đạt hiệu quả
kinh tế và chuyên môn cao, tránh lãng phí.
- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khuyến khích các
tổ chức, cá nhân tài trợ và trực tiếp tham gia vào các hoạt động bảo tàng và mở
rộng các loại hình dịch vụ tại các bảo tàng.
5.4. Giải pháp về tăng cường sự gắn kết hoạt động của các bảo tàng
vói các doanh nghiệp du lịch
- Xây dựng cơ chế phối họp giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp du
lịch với cơ quan quản lý và các bảo tàng trong các hoạt động tập huấn, bồi
dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành; tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động
bảo tàng phục vụ phát triển du lịch, trong đó hết sức quan tâm việc đánh giá từ
góc độ tiếp cận của hoạt động du lịch; từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ,
giải pháp,... thực hiện đổi mới nhằm phát huy hiệu quả gắn kết hoạt động của
các bảo tàng với phát triển du lịch.
- Gắn kết các hoạt động bảo tàng với các doanh nghiệp du lịch trên cơ sở
thực hiện minh bạch về trách nhiệm và quyền lợi của bảo tàng và doanh nghiệp,
vì sự phát triển chung của sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và
phát triến du lịch.
5.5. Giải pháp về tuyên truyền
- Xây dựng và triển khai kế hoạch ký kết với cơ quan thông tin, truyền
thông liên quan ở Trung ương và địa phương thực hiện các chương trình giới
thiệu, quảng bá vê các bảo tàng với nội dung và hình thức hâp dân, phù hợp với
các đối tượng, được gắn kết với việc giới thiệu, quảng bá về các tuyến du lịch.
- Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động giới thiệu, quảng bá về hoạt
động của các bảo tàng thông qua website, mạng xã hội (Facebook, Tw itter...).
5.6. Giải pháp về đẩy mạnh hợp tác quốc tế
- Tạo điệu kiện cho các bảo tàng mở rộng họp tác quốc tế một cách toàn
diện, sâu rộng, hiệu quả nhằm cập nhật xu hướng đổi mới và tranh thủ kinh
nghiệm, kỹ thuật, các nguồn lực quốc tế cho việc định hướng và phát triển hệ
thống bảo tàng Việt Nam.
- Tăng cường giao lưu, trao đổi trưng bày, giới thiệu hiện vật giữa các bảo
tàng Việt Nam với các bảo tàng trên thế giới nhằm quảng bá hình ảnh về đất
nước, con người Việt Nam trên bình diện quốc tế, góp phần thực hiện có hiệu
quả Chiến lược “Văn hóa đối ngoại”.
- Tăng cường nội dung và hình thức giới thiệu, quảng bá về các bảo tàng
Việt Nam trong các chương trình xúc tiến du lịch ở nước ngoài.
VI. KINH PHÍ TH ựC HIỆN ĐỀ ÁN
6.1. Kinh phí thực hiện Đồ án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước
trong dự toán kinh phí chi thường xuyên và các nguồn khác theo quy định của
pháp luật.

6.2. Các cơ quan được phân công thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của
Đe án có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc triển khai, trình cơ
quan có thấm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy
định của pháp luật.
6.3. Khuyến khích huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, tài trợ từ các
nguồn khác theo quy định của pháp luật.
VII. TỔ CHỨC TH ựC HIỆN ĐỀ ÁN
7.1. Trách nhiệm của Cục Di sản văn hóa
- Chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đe án.
- Tổng họp báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Đe án từ các đầu
mối liên quan.
- Chủ trì đề xuất Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đe án.
7.2. Trách nhiêm của Tổng cuc Du lich
- Định hướng các doanh nghiệp lữ hành tăng cường giới thiệu, tư vấn
cho du khách về giá trị của các bảo tàng ở Việt Nam và dành thời gian hợp lý
cho điểm đến bảo tàng trong chương trình tour.
- Hỗ trợ các bảo tàng trong việc định hướng các sản phẩm du lịch theo
hướng nâng cao chất lượng, có chiều sâu để phù họp vói định hướng chung.
7.3. Trách nhiêm của Vu Ke hoach, Tài chính
- Tham mưu Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí kinh phí để
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đe án.
- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách về tài chính liên quan đến
hoạt động bảo tàng.
7.4. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch có liên quan
Phối họp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án theo lĩnh vực trực
tiếp quản lý, theo dõi.
7.5. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa
và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Chỉ đạo và bố trí kinh phí cho các bảo tàng trực thuộc thực hiên các
nhiệm vụ trọng tâm của Đe án.
- Ký kết với ngành Giáo dục địa phương chương trình phối họp giáo duc
thông qua di sản văn hóa và tổ chức học tập về lịch sử, văn hóa địa phương ngay
tại bảo tàng.
- Báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Đồ án về Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch (qua Cục Di sản văn hóa).

7.6. Trách nhiệm của các bảo tàng
- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đồ án, trình cơ quan chủ quản
phê duyệt và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và phạm
vi hoạt động.
- Cập nhật, báo cáo về Cục Di sản văn hóa kết quả và những khó khăn,
bất cập trong việc thực hiện Đồ án./. ~ lịl—
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