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BO VAN HOA, TIlE THAO VA PU LICH  CONG HOA XA HO! CHU NGHIA V[T NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phtic 

S: 4788/QD-BVHTTDL 
Ha Nói, ngày 24 tháng 12 náni 2018 

QUYET D!NH 
Vê vic phê duyt Be an "Bi mó'i, nâng cao chat krçrng và 

hiu qua hot dng bão tang gãn vói phát triên du ljch" 

...BQ TRG BQ VAN HOA, THE THAO VA PU L!CH 

Can cü Lut di san van hóa ngày 29 tháng 6 nãm 2001 và Lut sñ'a di 
bô sung mt so diêu cüa Lut di san van hóa ngày 18 tháng 6 nãm 2009; 

Can cirLut duljch ngày 19 tháng 6 näm 2017; 

Can cir Nghj quyt s 08/NQ-CP ngày 24 thang 01 nãm 2018 cUa ChInh 
phü ye Chuang trInh hành dng cüa ChInE phü thrc hin Nghj quyêt so 19-
NQ/TW ngày 25 thang 10 nãm 2017 cña Hi nghj lan thu sáu Ban Chap hành 
Trung uong khóa XII ye tiêp tVc  dôi mái h thông to chic Va quân 1, nâng cao 
chat lucing và hiu qua hoat dng cüa các dan vj sir nghip cOng lap; 

Can cir Nghj quyt s 10/NQ-CP ngày 03 thang 02 näm 2018 cüa ChInE 
phü ye Chuang trInh hânh dng cUa ChInh phü thrc hin Ngh quyêt so 18-
NQ/TW ngày 25 thang 10 nàm 2017 cña Hi nghj Ian thi sáu Ban Chap hành 
Trung uang khóa XII mt s van d ye tiêp tiic dôi mó'i, sap xêp to chuc b may 
cüa h thông chInh trj tinh g9n, hoit dng hiu lrc, hiu qua; 

Can cur Nghj djnh s 79/2017/ND-CP ngày 17 thang 7 nam 20173 cüa 
ChInh phü quy djnh chtrc nãng, nhim v'u, quyên hn và ca câu tO churc cüa 
Bô Van hóa, The thao Va Du 1ch; 

Can cur Quyt dnh s 156/2005/QD-TTg ngày23 tháng 6 nãm 2005 cña 
Thu tithng ChInh phü phê duyt Quy hoch tOng the h thông báo tang Vit 
Nam den näm 2020; 

Can cur Thông tir s 18/20 10/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 nãm 2010 
cüa Bô truâng Bô Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye to chuc và hot 
dng cüa bào tang; 

Can cur Quyt dnh s 868/QD-BVHTTDL ngày 19 tháng 3 nãrn 2018 
cüa B trithng B Van hóa, The thao và Du 1ch ban hành Kê hoch triên khai 
các Chuang trInh hành dng cüa ChInh phU kern theo Ngh quyêt sO 08/NQ-CP 
ngày 24 tháng 01 näm 2018 và Nghj quyêt so 10/NQ-CP ngày 03 thang 02 nãrn 
2018 cüa Chinh phu, 

Xét dê nghj cuia Cic truOng Cuc Di san van hóa, 

QUYET B!NH: 

Biu 1. Phê duyt D an "Di mâi, nâng cao cht luqng và hiu qua hot 
dng báo tang gãn vi phát triên du llch"  (sau day gi tat là Dê an), vói nhung 
ni dung chñ yêu nhix sau: 



1. Muc tiêu: 

a) MiriC tiêu tong quát: 

Tao sr chuyên bin can bàn cà v nh.n thic Va hành dng trong qua 
trInh to chic hoat dng dê các bâo tang bat kjp vi xu the phát triên cüa xà hi; 

thirc stir tth thành trung tam giáo diic thuông xuyên ye truyên thông yêu nuc, 
tinh than dung cam kiên cuông dâu tranh bào v To quôc, thirc giü gin, ton 
vinh bàn sac van hóa dan tc; là lira ch9n uu tiên trong nhüg hIrth thic khám 
phá, vui choi giái trI, dü si'c hap dan, thu hut dông dâo cOng chüng, gop phân 
quàng bá hInh ành dat nixóc, con nguôi Vit Nam và phát triên du ljch. 

b) Muc tiêu cu th dn nãm 2021: 

- Các bâo tang duçic dèii mói câ v ni dung và hInh thirc hoat dng, 
trong do tp trung nâng cao chat luçing cong tác tnmg bay, day manh rng diing 
cong ngh thông tin, da dng boa các hoat dng giáo dc, trái nghim, djch yin  

phinc vini khách tham quan và tang cithng quàng bá, xiic tiên du Itch. 

- S lugng khách tham quan bão tang hang nãm tang bInh quân 10%, 
trong do ixu tiên phát triên dôi ti.rcmg khách tham quan là h9c sinh, sinh viên. 

- Di ngu viên chirc, ngui lao dng cüa các bâo tang &rçc nâng cao v 
k näng chuyên mOn, nghip vii và tInh chuyên nghip trong các hoat dng phvc 

yin dê dem ti sinr  hài lông dôi vOi khách tham quan. 

2. Pham vi, di tuçing: 

a) Pham vi: 

- Không gian: Toàn quc. 

- Thai gian: Tir 2019 - 2021. 

b) Di tung: Các bào tang cong Ip (gOm 126 bão tang). 

3. Nhim yin  trç)ng tam: 

a) Di rnôi ni dung, hInh thirc trung bay và giói thiu di san van hóa tai 
bào tang dê khãc phinc tinh trng trüng 1p gia các bão tang thuc loai hInh llch 
sr x hôi, bào tang cap tinh và sinrkhô cüng, thiêu hap dn cüa các trung bay 
hin tai, tp trung vào vic giài quyêt mt so nhim vini c th sau day: 

- To chrc khào sat, dánh giá thinrc trng trirng bay hin có (quy trinh t 
chñc tnrng bay; chat lucing ni dung và hInh thuc trung bay; tInh hap dn cüa 
thing bay; nhung ton tai, han chê bc l qua qua trInh phinic vi cong ching;...), 
hen co s do, dê xuât giài pháp khäc phvc, kiên nghi, vói Co quan chü quàn và 
B Van hOa, The thao và Du ljch nhung van dê lien quan nh.m dti mdi, nâng 
cao chat Iugng tnmg bay. 

- T chuc kháo sat, nghiên ciru v các di tuçmg khách tham quan bào 
tang, trên co s& do xác dinh dôi tuçlng khách tham quan tim nàng cña bão tang, 
lam co s& cho vic triên khai ké hoach dOi môi trinig bay và t chuc các djch Vini 

phi hcTp dáp i'mg thu cau cüa cOng chüng. 
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- Ting brc nghiên ciru, irng diing cong ngh thông tin vào vic xây 
du'ng mt so san phm chü lirc 1rng diing cong ngh 4.0, xay dirng c s dü 1iu 
ye toàn b hin vat dang dugc luu giu' ti bào tang và cung cap thông tin son gida 

ngü vOi chat luçing cao, bào dam dáp irng nhu câu to chi.rc trung bay và các 
chuang trInh giáo diic cüa bào tang, dong thai dáp 1rng nhu câu nghiên ciru, 
khám phá da dng cña cOng chñng. 

b) Di mri, da dng hóa cac ho?t dông, dua bào tang trô thành diem den 
hap dn dôi vd cac dôi tucing cong chiing, timg buo'cxây dçrng và nâng cao thucmg 
hiu cña bào tang, tp trung vào vic giài quyêt mt so nhim vi ci. the sau dày: 

- T chrc câi tao, chinh trang diên mao, truóc ht là khu virc trung bay 
ngoài tr?ii cüa cac bào tang bàn dam m' quan và dñng cong näng. 

- Da dng hóa các hInh thirc giáo dic, trâi nghim, trInh din, gió'i thiu di 
san van hóa phi vt the... có lien quan den dôi tuqng và phm vi hot dng cüa 
báo tang, tiirng buOc tiên thi to chic djnh k3' các hot dng nay. 

-Chüdng phi hçip vó'i các doanh nghip du ljch xây dirng bào tang tth 
thành diem den trong các tour du ljch; phôi hçcp vói các c quan, doàn the và các 
doanh nghip tO chirc các sir kinIho.t dng k' nim, van hóa, the thao, giài 
trI,... trong nhüiig ngày ki nim, 1 iOn, du'a bàn tang trO' thành trung tam sinh 
hoat chInh tn, van hóa, khoa h9c, vui chai giài trI tIch circ trên dja bàn. 

- Tip tic dy manE các ni dung, phuo'ng thirc hoat dng dã hInh thành 
qua qua trInh thrc hin Phong trào thi dua "Xây drng truOng h9c than thin, h9c 
sinh tIch cue" và De an "Day math các hot dng h9c tp suOt dô'i trong các thu 
vin, bào tang, nhà van hóa, câu lac be" de gãn kêt hiu qua hoat dng cña bàn 
tang vói giáo diic h9c duOng. 

c) Di mOi, mO rng va nâng cao chit luçmg các hoat dng dch vii dáp 
i.rngnhu câu da dng cüa các dôi tuçing cong chi1ng, tp trung vào vic giài 
quyêt mt so thim vii cii the sau day: 

- To chirc nghiên c1m xay dirng va trin khai D an t chc hoat dng djch 
vii theo quy djnh tai  Thông tu sO 18/20 10/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 nàm 
2010 cüa B truOng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye to chc và hoat 
dông cUa bàn tang va cac boat dng djch vi khác phü hp vOl quy djnh cüa pháp 
lut và diêu kin cii the cüa bào tang, dáp iirng thu câu da dng cña cong chüng. 

- Hcip tác vói các nhà tao mu san phm luu nim và các doanh nghip, 
dc bit là các Ca sO san xuât thu cOng truyên thOng, d phát triên các mt hang 
km nim dc trtxng, gãn vói các hin vt tiêu biêu cüa bao tang. 

d) Dy mnh hoat dng truyn thông, ,quàng bá, xiic tin du ljch, tp 

trung vào viêc giài quyêt mt so thim vii cii the sau day: 

- Tang cuOng giOi thiu ni dung trtmg bay và chuang trInh hoat dng 
cüa bàn tang trên các phuang tin thông tin dai  chiing, website, mng xã hi. 

- T chi.iTc các chuang trInh quãng bá, phát trin cOng chñng, kêt nôi ch.t 
che vOi các tour, tuyên du itch nhäm thu hut khách tham quan den vOl bào tang. 
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d) Dôi mó'i chuong trmnh, ni dung và phuong thirc dào to nguôn nhân 
1irc hot dng trong lTnh virc báo tang, tp trung vào vic mnh dn nghiên ciru 
dôi mó'i mt so hoit dng sau day: 

- Tang cuông hcp tác quc t v dào tao, bi dumg ngun nhân hrc 
quãn 1' di san van hóa; mi các chuyên gia quôc té den Vit Nam dê giáng dy 
và két hçp huó'ng dan thirc banE; dua can b bâo dam các diêu kin ye nãng 1irc 
và ngoi ngü, di hoc tap, nghiên cru thirc tin ti nuc ngoài. 

- Thng báo tang, trên cosâ nhn thic dñng dn v vj trI, vai trô cüa các 
chuyên gia, kjp thèi xây dmg dê an, chucing trInh, kê hoch và danE uu tiên cho 
vic tp trung dào tto, bôi duàng, quàn 1' và diêu hành các hoat dng chuyên 
môn, nghip vii, die qua do, sOrn hInh thành di ngü chuyên gia - nEüig ngi.thi 
hi dü phâm châtlnang 1irc (giói và sâu ye 1mb virc chuyên mon di.rcc phçi trách - 
die tnxc tiêp chñ trI to cht'rc thành cong các cuc tnxng bay ye linh vrc do; giOi 
huy dong các nguôn tài chInh và các nguôn lirc khác - die bão dam to chic dugc 
tnrng bay; giói ye cong tác truyên thông (de phát huy hiu qua trtrng bay), và 
duc to diêu kin die chü trl các 1mb virc hot dng cüa bào tang. 

- To sir gn k& thung xuyên, chat che và hiu qua gifla các ca sâ dào 
to vói các don vj sr diing nguOn nhân lrc quán 1 di san van hóa, nhãrn thrc 
hin tt phuong châm "hçc di dôi vó'i hành" dôi vói sinh vien trong suôt qua 

trInh dào tao. 

4. Giâi pháp thirrc hin: 

a) Giài pháp v tang cumg quàn l, chi dao, diu hành 

- Tip t'ic nghiên ctru, d xut si:ra di, b sung các quy djnh pháp 1ut 
nhãm to hành lang pháp 1 thu.n igi cho vic dôi mdi, nâng cao chat krng, 
hiu qua hot dng bâo tang. 

- Hoàn thin h thng van ban quy djnh ci the ye ni dung và djnh müc 
chi cho timg hot dng chuyên mon nghip vi, lam can ci dê các bâo tang xây 
dirng dir toán kinh phi hang näm trmnh cap có thâm quyên phê duyt. 

- Tang cuèng vai trô tham muu xây dimg chInh sách, chuong trmnh, k 
hoach, kinh phi, diêu phôi và kiêm tra, dOn dôc vic thirc hin Dê an cüa các Co 
quan chirc nãng thuc B Van hOa, The thao và Du ljch. 

- Chii tr9ng phi hgp, lien kt gia các co quan, dcTn v có lien quan 
trong qua trInh thrc hin cac nhim vii trong tam cña Dê an die các ho.t dng dt 
hiu qua, chat lucing cao. 

b) Giâi pháp v phát trin nguèn nhân lrc 

- Xây dimg chin lugc phát trin nguôn nhân 1irc báo tng vó'i nh&ng djnh 
huông, 1 trmnh thirc hin cii the nhãm timg buc hInh thành dugc nguèn nhân 
1irc bào tang dáp img yeu câu Ca V so luçrng và cht hrçmg, dñ nang 1rc thixc 
hin cOng cuc dôi mói, phát triên toàn din các hot dng báo tang Vit Nam. 

- Dôi mi chuong trinh, ni dung dào tao, bôi duOng ngun nhan 1rc bâo 
tang tuong img vi tiêu chuân chc danE quân l và tiêu chun chic danh 
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nghip vu trong linh vi.rc bào tang, phü hop vói yêu c.0 phát triên ni ti cüa bào 
tang và yêu câu gàn kêt hot dng báo tang vói hoat dng du ljch. 

- T chirc dào tao, bi duo'ng kin thirc chuyên ngành v di san van boa 
nói chung, bão tang nói riêng cho dôi ngQ huó'ng dan viên du lch và k' nàng 
hu&ng dan viên du llch  cho di ngü thuyêt minh viên tti các báo tang. 

- Xây dimg va thirc hin có hiu qua co ch thu hñt nhân tai, dãi ng và 
sir dung nhân h.rc trong linh vrc bào tang, bao gôrn co chê tuyên dung và sir 
diing hçcp 1 nguôn nhân 1iic, chInh sách uu dãi nhäm thu hñt nguôn nhân Iirc 
chat lu'crng cao,... 

- Tang cumg hçip tác quc t v dào t.o, bi dumg ngun nhân lirc bào 
tang; tuyên ch9n và uu tiên dâu tu cho các can b tré, dü nãng lirc, giàu tam 
huyêt vôi sir nghip di h9c tp, nghiên ciru thrc tiên tai  ngoài nuóc dê c.p nht 
ye chuyên mon và xu hithng phát triên cüa bào tang the gii, dong thi thirc hin 
chInh sách sir diing, dãi ng hop l dôi vói 1irc luçng lao dng nay. 

- Xây drng h thng co s dü 1iu ngun nhân lirc báo tang trong h 
thông co sâ d lieu nguôn nhân lirc ngành di san vãnhóa - co s khoa h9c Va 
thuc tin cho viêc dánh giá so luqng, chat hrçng nguôn nhân 1irc bào tang nói 
riêng, nguôn nhân lirc ngành ngành di san van hóa nói chung, tiir do dé xuât kip 
thai vói co quan quàn l' nhà nuóc hoch djnh các chiên luçc, chInh sách, 
chuang trInh, kê hoach phát triên nguôn nhân lic phü hop vó'i yêu câu và các 
dnh hrncng phát triên chung cüa toàn ngành. 

c) Giài pháp v Co ch& chInh sách và tài chInh 

- Tp trung chi dao  và tang cithng du tu cho vic i:rng dung khoa h9c, 
cong ngh trong cac hoat dng dôi mcd, nâng cao chat luçing và hiu qua hoat 
dng báo tang. 

- Xây dirng và thirc hin nghiêm tüc co ch du tu hop l cho vic xây 
dirng cong trInh kiên tr(ic tOa nhà bào tang và to chirc tnmg bay bào tang theo 
djnh huOng: t)' 1 dâu tu cho hai linh vçrc nay dit t' 1 tôi thiêu là 1:1;dành m 
tiên dâu tu cho tnmg bay ni that bào tang nhi.rng dông thôi quan tam dâu tu cho 
vic cài to cành quan, chinh 1 trung bay và suu tam bô sung hin vt cüa bao 
tang. 

- Tang cu?mg cong tác chi dao, huàng dan, kiêm tra qua trInh triên khai 
quy trInh triên khai xay dçrng cong trInh kiên trüc tOa nhà bào tang và to chirc 
thing bay bào tang trong thirc tiên dê dam bàn vic xay dimg Va tnmg bay bào 
tang dugc tiên hành theo diing yêu câu khoa hQc, phü hop thrc tiên, dt hiu qua 
kinh tê và chuyên mon cao, tránh lang phi. 

- Nghiên ciru d xut co ch, chinh sách dc thu nhm kITiuyn khIch các 
to chiirc, Ca nhân tài trçY và trirc tiêp tham gia vào các hoat dng bão tang và m 
rng các loai hInh djch vçi tai  các báo tang. 

d) Giài pháp v tang cithng sir gn kt hoat dng cüa các bàn tang vó'i 
các doanh nghip du ljch 

5 



- Xây drng CG ch phi hçp giüa cac Co quan quán 1 và doanh nghip 
du 1ch vOi Co quan quán 1 vâ cac bâo tang trong các hot &5ng tp huân, bôi 
duong nghip vçt chuyên ngành; to chirc khâo sat dánh giá thirc trng hot ding 
bàn tang phiic vii phát triên du ljch, trong do bet si.rc quan tam vic dánh giá tr 
góc d tiêp cn cüa hot dng du ljch; tr do xác dinh phuung hirOng, nhim vii, 
giái pháp,... thirc hin dôi mOi nhäm phát huy hiu qua gän kêt hot dng ci:ia 
các bão tang vôi phát triên du ljch. 

- Gàn kt cac hoit dng bàn tang vâi các doanh nghip du ljch trên Co sO' 
thirc hin minh bach ye trách nhim Va quyên 1çi cüa bâo tang và doanh nghip, 
vi su phát triên chung cña six nghip bão v và phát huy giá tr di san van hóa và 
phát triên du ljch. 

d) Giâi pháp v tuyên truyn 

- Xây dimg và triên khai k hoch k kt vO'i co quan thông tin, truyn 
thông lien quan a Trung uang và dja phuong thrc hin các chuong trInh giO'i 
thiu, quâng bá ye các bàn tang vO'i ni dung và hInh thirc hap dan, phü hp vO'i 
các dôi tung, duc gän kêt vO'i vic giO'i thiu, quãng bá ye cac tuyên du 1ch. 

- MO' rng vâ nâng cao cht h.rçmg hot dng giO'i thiu, quãng bá v hot 
dng cüa các bâo tang thông qua website, mng xã hi. 

e) Giái pháp v dy mnh hçp tác quc t 

- To diu kiên cho các bâo tang mO' rng hçp tac quc t mt cách toàn 
diên, sâu rng, hiu qua nhäm cp nht xu huO'ng dôi mói va tranh thükinh 
nghim, k thut, các nguôn Iirc quôc tê cho vic djnh hi.rO'ng và phát triên h 
thông bàn tang Vit Nam. 

- Tang cuO'ng giao liru, trao di tnmg bay, giOi thiu hin vt gita các 
bão tang Vit Nam vOi các bâo tang trên the giâi nhäm quâng bá hInh ânh ye dat 
nuO'c, con nguii Vit Nam trén bInh din quôc tê, gop phân thrc hin có hiu 
qua Chiên luçic "Van hóa di ngoi". 

- Tang cuO'ng ni dung và hInh thirc giO'i thiu, quàng bá v các báo tang 
Vit Nam trong cac chuong trInh xüc tiên du ljch & nuâc ngoài. 

5. Kinh phi thi.rc hin: 

a) Kinh phi thrc hin D an duqc b trI tü ngun ngân sách nba nuóc 
trong dv toán kinh phi chi tht.rO'ng xuyên và các nguôn khác theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

b) Các co quan ducic phân cOng thc hin các nhim viii trong tam cüa 
Dé an có trách nhim l.p dir toán kinh phi bâo dam cho vic triên khai, trinh co 
quan có thâm quyên phê duyt trong d%r toán ngân sách hang näm theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

c) Khuyn khIch huy dng ngun kinh phi xa hi hóa, tài trçl tr các 
nguôn khác theo quy djnh cña pháp lut. 
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6. To chi'rc thuc hiên: 

a) Trách nhiêm cüa Cuc Di san van hóa: 

- Chü trI, phi hqp vói các don vj lien quan huóng d.n, kim tra, don dc 
vic thirc hin cac nhim viii trong tam cüa Dê an. 

- Tng hqp báo cáo so kit, tng kt tInh hInh thirc hin D an ttr các du 

môi lien quan. 

- Chü trI dê xuât Lath d.o B Van hóa, Th thao và Du ljch giãi quyt 
nhttng khó khän, vithng mac trong qua trInh thirc hin Dê an. 

b) Trách thim ciia Tng civic Du ljch: 

- Dnh hu&ng các doanh nghip itt hành tang cu&ng giâi thiu, tu vn 
cho du khách ye giá trj cña các bão tang & Vit Nam và dành thôi gian hçp i 
cho diem den bão tang trong chuong trInh tour. 

- H trc các bâo tang trong vic djnh hu&ng các san phm du 1ch theo 
hi.r&ng nâng cao ch.t luçmg, có chiêu sâu dê phü hqp vôi dinh hu&ng chung. 

c) Trách nhim cüa Vi K ho.ch, Tài chinh: 

- Tham mini Lãnh do B) Van hóa, Th thao và Du ljch b trI kinh phi 

dê thirc hin các nhim vi1 trçng tam cña Dê an. 

- Nghiên cüu, d xut các co ch& chInh sách v tài chInh lien quan dn 

hoat dng báo tang. 

d) Trách nhim ciia các don v thuc Bô Van hóa, Th thao và Du ljch có 

lien quan: 

Phi hcip thirrc hin các nhim v tr9ng tam cña D an theo linh virc trirc 

tiêp quàn i, theo dOi. 

d) Trách nhim cüa S& Vänhóa, Th thao và Du lich, Sâ Van hóa và Th 
thao, S& Du lich các tinh, thành phô tlVc thuc Trung uang 

- Chi do và bô trI kinh phi cho các bâo tang trirc thuc thirc hin cac 

nhim vii tr9ng tam cüa Dê an. 

- K kt v&i ngành Giáo diic dja phuang chuong trInh phi hcTp giáo diic 
thông qua di san van hóa và to chirc h9c tp ye ljch sir, van hóa dja phuong ngay 

tti báo tang. 

- Báo cáo so kt, tng kt tInh hInh thirc hin D an v B Van hóa, Th 
thao Va Du Ijch (qua Cic Di san van hóa). 

d) Trách nhim cüa các bâo tang 

- Xây dirng k hoch chi tit thirc hin D an, trInh co quan chü quán phê 
duyt và to chirc triên khai theo chüc nàng, nhim vi, dôi tucmg và pham vi hoat 
dng. 

- Cp nht, báo cáo v Cic Di san van hóa kt qua và nhttng khó khän, 
bat cp trong vic thrc hin Dê an. 
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BQ TRIJONG 
i'TRING A. 

4, 

4- 

ê Quang Tñng 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k tü ngày k ban hành. 

Diu 3. Chánh Van phông B, Vii trung Vi T chirc can b, V tnràng 
Vii Kê hoch, Tài chInh, Ciic tn.thng CcDi san van hóa, ThU tnthng các dm v 
có lien quan, Giám dôc S& Van hóa, The thao và Du ljch, S Van hóa và Th 
thao, Si Du lich các tinh, thành phô trirc thuc Trung uang và Giám dôc các bão 
tang cong 1p chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.' 

Nci nhn: 
-NhirDiêu3; 
- Bô tru&ng (dê báo cáo); 
-TT.LêQuangTüng; 
- Lmi: VT, DSVH, TITH.220. 
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BQVANHOATHETHAOVADULICH CONGHOAXAHOICHTUNGIIIAVWFNAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

DEAN 
DO! MO!, NANG CAO CHAT LUNG vA HIU QUA 

HO BONG BAO TANG GAN vOl PHAT TRIEN DU LId 
(Ban hành kern theo Qit djnh so' 4 788/QD-B VHI JDL ngày 21-I tháng 12 nãm 2018 

cña Bç5 trtc&ng Bó Van hóa, The thao và Dii ljch) 

I. S1J' CAN THIET XAY D!NG nE AN 
D khOng ngimg phát trin h thng bào tang, phvc vii nhu cu nghiên cñu 

khoa hoc, hoc tap, giàng day, phô biên tn thüc ye ljch sir, van boa, khoa h9c và 
hu&ng th van hóa cüa cong chOng, thu hut khách du lich, dc bit là khách du 
lich quOc tê den voi bào tang, gop phân phát triên kinh tê - xA hi cña dat nithc, 
vic xay dirng và triên khai Dê an "Dôi mó'i, nâng cao chit lwing và h&ii qua 
hort d3ng bão tang gán vó'i phát triên dii ljch" là rat can thiêt. Nhn thirc nay 
duqc xuât phát tir nhung CG so pháp 1 và thirc tiên chü yêu sau day: 

1.1. Co' s& pháp 1 

- Lutt di san van hóa ngày 29 tháng 6 nàm 2001; Lut sira di, b sung 

meit so diêu cña Luit di san van hóa ngày 18 thang 6 nãm 2009; 

- Lut du ljch ngày 19 tháng 6 nãm 2017; 

- Nghi, quyêt s 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 nàm 2017 cUa B ChInh tr 
ye phát triên du ljch trO' thành ngành kinh tê müi nh9n; 

- Nghj quyt s 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 nãm 2018 cña ChInh phü ye 
Chucing trinh hành dng cüa ChInh phü thirc hin Nghj quyêt so 19-NQ/TW 
ngày 25 tháng 10 nãm 2017 cña Hi nghj lan thñ' sáu Ban Chap hanh Trung 
uo'ng khóa XII ye tiêp tc dôi mOi h thông to chüc và quãn 1, nâng cao chat 
lucmg và hiu qua hot dng cOa cac dcm v sir nghip cOng lap; 

- Nghj quyt s 10/NQ-CP ngày 03 thang 02 näm 2018 cUa ChInh phü v 
Chuung trInh hành dng cüa ChInh phü thrc hin Nghj quyêt so i 8-NQ/TW 
ngày 25 tháng 10 näm 2017 cüa Hi nghj lan thr sáu Ban Chap hành Trung 
uong khóa XII mt so van dê ye tiêp tiic dOi mOi, sap xêp tO chuc b may cña h 
thông chInh tr tinh g9n, hot dng hiu h.rc, hiu qua; 

- Quyet djnh so 156/2005/QD-TTg ngày 23 tháng 6 nàm 2005 cüa Thu 
tuong ChInE phü phê duyt Quy hoch tong the h thông bào tang Vit Nam den 
näm 2020; 

- Quyt djnh so 581/QD-TTg ngày 06 tháng 5 nàrn 2009 cüa Thu tuOng 
ChInh phñ ye vic phê duyt Chiên 1uc phát triên van hóa den nàm 2020; 

- Quyêt dnh so 2473/QD-TTg ngây 30 tháng 12 nãm 2011 cña Thu tixOng 
ChInE phü phé duyt Chiên 1uc phát triên du !jch Vit Nam den näm 2020, tarn 
nhIn 2030; 



- Quyêt dinh 1755/QD-TTg ngày 08 tháng 9 nãm 2016 cña Thñ tuing 
ChInh phñ phê duyt chiên luçlc phát triên ngành cong nghip van hóa Vit Nam 

den näm 2020, tam nhIn nàm 2030; 

- Thông tu s 18/201 0/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 nàrn 2010 cüa 
B truâng B Van hóa, The thao và Du ljch quy dinh ye to chirc và hot dng 

cüa bào tang; 
- Quyêt dinh s 4610/QD-BVHTTDL ngày 26 tháng 11 näm 2017 cüa B 

trithng B Van hóa, Th thao và Du 1ch ye dinh hung danh mic san phârn chü 
luc cüa ngành van hóa, the thao và du ljch giai don 20 17-2020; 

- Quyt dnh s 868/QD-BVHTTDL ngày 19 tháng 3 näm 2018 cüa B 
truâng B Van hóa, The thao và Du lch ban hành Kê hoch triên khai các 
Chucmg trInh hành dng cüa ChInh phU kern theo Nghi. quyêt so 08/NQ-CP 
ngày 24 tháng 01 nãm 2018 và Nghi. quyêt so 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 nàm 

2018 cüa ChInh phü. 

1.2. Ci s& thtrc tin 

1.2.1. Bi cánh trong nuc và quôc t 

1.2.1.1. Bói cánh quóc te 

- Hin nay, trên tru?'cng quc t& xu th hôa bInh, n dinh, dc 1p, hç'p tác 
d phát trin là xu the chung, nôi b1t. Trong bôi cânh do, các quôc gia vira chü 
dng, tIch circ tham gia qua trInh toàn câu boa và hi nh.p quôc tê, dc bit trên 
linh vuc van hóa, vra tiêp tic dê cao bàn sac van hóa dan tc, coi trpng vic gi 
gin và phát buy giá trj van hóa truyên thOng, dông th?i chpn l9c tiêp thu các giá tri 
tinh hoa van boa cña nhân 1oi. Trong xu huâng hin d.i, cuc song ngày càng 
sôi dng, bn rn thi con nguOi càng mong muon du'çic tim ye qua khir, tIm ye 
van hóa và giá tr dan tc. Do do, nhu câu tham gia du ljch trài nghim, tim hiêu 
các nên van hóa càa các quôc gia, vüng mien, tc nguôi khác gia tang, xu huóng 
du ljch van hóa ngày càng phát triên. 

Hin thrc do khOng chi tao  ra nhüng co hi và diu kin cho hot dng báo 
ye va pbát huy giá trj di san van hóa các quOc gia thu hñt dugc sir quan tam, 
chung tay cüa toàn nhân loai, trong do, bào tang ngày càng tth thành nhüng 
diem den dê khám phá, trài nghim cüa du khách quOc tê - co hi cho phát trin 
du ljch. Các bào tang hin nay khOng chi là ncli nghiên ciru, sixu tm, bào quãn, 
trung bay và phát huy giá tn, các b suit tp hin vt gôc ma cOn là không gian 
cong cong, noi cong chüng duçic giao tiêp, trâi nghim van hóa, trrc tip thrc 
hành và gii thiu van boa cüa h9. Bâo tang dã tr thành dim tham quan, giñp 
cong ching CO cái nhin da chiêu ye lich sir, van hóa, ngh thuât, dông thei tr 
thành nhüng diem den hap dan dôi vth khách du ljch các quOc gia. 

- Phát trin cOng nghip van boa, cong nghip sang tao  dang là xu th cüa 
nên kinh tê the gió'i và là un tiên trong chInh sách phát tniên ciia nhiu quc gia 
trong tho'i dai  kinh tê tn thü'c. Ngày 17 tháng 11 närn 2015, Dai  hi dOng 
UNESCO dà dua ra Khuyên nghj ye vic báo v, quàng bá báo tang và b suit 
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tp và vai trô cia bào tang vâ b su'u tp trong xà hi, kbng dinh: "Viêc báo ton, 

nghiênc&u và truyén bá di san van hOa và thiên nhiên, di san vt the và di san phi 
vat the, trong diêu kin dc5ng và ti'nh 6' báo tang, là hoQt dng quan trQflg nhát 
cho rnQi xâ h5i, cho rni cu5c dOithoii lien van hóa giii'a các dan tOc, cho sr gàn 
két phát trién ben vi7ig, thi2c day náng cao quyén con ngtcài, khuyCn khIch sr 
sang tgo và tao ra nhmg ccr h5i mó'i cho ngành cOng nghip van hóa và nén kinh 
té du ljch". Dôi vi các nuó'c dang phát triên nhu Vit Narn, dôi mi hoat dng 
bâo v và phát buy giá tn di san van hóa, trong do có linh VIrIC bào tang, theo XU 

hung trên, càng là mt dôi hOi cap thiêt. 

1.2.1.2. Bói c6nh trong nziâc 

- Trong nhrng näm qua, boat dng cña các bào tang dã nhn dixqc sir 

quan tam chi dao  cüa Dâng và nhà nuc. Tai Quyêt djnh . .. phê duyt Quy 
hoch... dã xác djnh rô mic tiêu ci the cña Quy hoach là: "Dôi mâi ni dung 
và hInh thrc hoat dng bão tang, rng diing thành tiru khoa h9c k thut Va 
cong ngh trong cac khâu cong tác cüa bào tang; xây dirng bào tang thành 
trung tam thông tin ye khoa hoc, itch  sü, van hóa, thu ht dong dáo khách 
tham quan trong và ngoài nuóc, gop phân phát triên kinh tê - xã hi ciia dat 
nithc". Tiêp dO, näm 2009, Thu trnng ChInh phü dã phê duyt Chiên hxçrc phát 
triên van hóa den nãm 2020, trong do xác djnh vic "Ddu tu' trang thiét bj k5Y thugt 

hin dgi dé báo quán, giü' gin láu dài tài lieu, hiçn vat tai các báo tang, cc' quan 
lu'u tri' tu' liçu ljch s van hoá, ngh thuat 6' Trung u'o'ng và dja phu'o'ng" là mt 

trong nhüng nhim v trçng tam. Ti.ir nhn thirc do, ChInh phü và chInh quyên các 
cap dã thçrc hin tang cii?mg dâu tu các nguôn Iirc cho sirr nghip phát triên bão 

tang, trong do trpng tam là thirc hin Quy hoach tong the h thông bâo tang Vit 
Nam den näm 2020. 

- Hoat dng bào tang va du itch  có mi quan h chat chë, hQ'u co. Bào 

tang duqc xac dlnh  là dng tài nguyen du itch nhân van dc bit, du ljch chInh là 
mt phumig thü'c tuyên truyên, quáng bá rng rài, hiu qua giá trj cüa bào tang 
ti các dôi tuç'ng cong chüng trong và ngoài nuc. Bâo tang s phát huy thiêu 
hiu qua neu không gãn vôi hoat dng du itch  và du itch së tr nên thiêu yang 
mt màng i&n trong hoat dng cüa mInh nêu không gan voi bào tang. 

Tir näm 2007 Bô Van hóa, The thao và Du itch dugc thành ip. Tir thi 
diem dO den nay, Ciic Di san van hóa và Tong c11c Du ljch dã phôi hp vi các 

dan vt  iiên quan xây dirng và triên khai nhieu hoat dng nhäm tang cung gän 
kêt các bào tang vói hot dng du itch. Du  itch van hóa, trong do có du itch 
tham quan bào tang, là mt trong nhu'ng djnh huO'ng quan tr9ng trong Chiên 
iuc phát triên Du itch  Vit Nam. 

- Nghi. quyt s 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 nãm 2017 ci:ia Hi nghi. ln 
th sau Ban Chap hành Trung u'o'ng khóa XII ye tiêp tVc dôi mói h thông to 
chuc va quàn 1', nâng cao chat hxçmg và hiu qua hoat dng cüa các dan vt  sir 

nghip cong lap, dic bit nhân manh sr can thiêt, cap bach phài dOi mO'i h 
thông tO chuc và quân i, nâng cao chat iuçmg dtch vi và hiu qua hoat dng 
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cüa các don v sirr nghip cong lap; coi day là mt trong nhimg nhim vii trpng 

tam ru tiên hang dâu trong th?yi gian tôi. 

1.2.2. Thi'c tring /ioçit d3ng bão tang Vit Nam 

1.2.2.]. Két quc dçit dicctc 

H thtng bâo tang Vit Narn hin có 162 bào tang, trong do có 126 bào 
tang cong l.p và 36 bào tang ngoài cong lap. Các thiêt chê van hóa d.c bit nay 
dang là noi luu giU và phát huy giá tn, cüa hon 3 triu hin vt phàn ánh toàn 
din ye dat nuOc và con nguèi Vit Nam trong tnthng kS' ljch sir, trong do có 
101 hin vt và nhóm hin v.t dc bit qu hiêm, dà &rçic Thu tung ChInh phü 
cong nh.n là bào vt quôc gia (trên tong so 142 bào vt quôc gia). 

Trong nhüng nãm qua, dc bit là tr khi Thu tuóng ChInh phñ có Quyt 
djnh s 156/2005/QD-TTg, ngày 23 tháng 6 nãm 2005 phê duyt Quy hotch 
tng th h thng bào tang Vit Nam den nàm 2020, hot dng cüa các báo tang 
i Vit Nam dã có nhftng chuyên biên tIch circ. 

Thông qua cong tác tnmg bay và giáo dic, các bào tang dã ngày càng 
khng djnh vj the cüa rnInh trong h thông thiêt chê van hoá cña dat nuôc, gop 
ph.n thirc hin nhim v chInh trl ma Dáng và Nba nuóc giao cho trong cong 

tác giáo diric truyn thông yêu nuó'c, tinh than dung cam kiên cuèng dâu tranh 
bào v T quoc, thirc giU gin, ton vinh bàn sac vAn hoá dan tc, dông th?ii dáp 
mg nhu câu phô biên kiên thirc khoa h9c và nâng cao di song vAn hoátinh 
than cüa cong chñng. Bào tang tr thành noi gin giü nhung di san vt chat và 
tinh than ye ljch sr dirng nuóc va giU nixôc cüa dan tc Vit Nam, là trung tam 
thông tin, là trueing h9c và là dja chi vAn hóa cüa cong cht'ing. 

Trong nhUng nAm gn day, mt s bào tang quôc gia, bào tang chuyên 
ngành và bào tang cap tinh dA buó'c dâu dôi mó'i tnmg bay theo dijnh huing tang 
cixà'ng các hin v.t gôc, ápdvng các phuong tin khoa h9c k3' thut (man hInh 
cam img, k5 thut 3D,...)dê lam phong phü và hap dan ni dung tnrng bay, thu 
hñt lchách tham quan; dôi mâi hinh thrc phiic vii cong chOng (xay dirng các 
phèng giáo diic va chuung trInh giáo diic dành riêng cho h9c sinh phô thông; xây 
dmg và triên khai các chuong trInh giáo diic di san vAn hóa trong nhà tru&ng, ti 
bào tang và di tIch theo cách tiêp cn mdi, to cho các em h9c sinh duçc trài 
nghim, lam giàu tn thuc ye ljch sl:r, ye di san van hóa và k' nAng sng; chü dng 
kêt hp vOi các co quan hü'u quan tO chuc thi.rng xuyên các cuc trtmg bay 
chuyên de,...). Vi nhiêu hInh thüc to chirc hot dng giao dc phong phu nhu 
hu&ng dan tham quan trong bào tang, di tIch, nói chuyn chuyen d& phi hçip 
giàng dy cho các dôi tuqng là h9c sinh, sinh viên, triên lam 1uu dng, lam phim, 
phOi hcp to chirc các chuong trinh truyn hInh, xu.t bàn các cong trinh nghiên 
ciru,... hot dng tnmg bay và giáo dc cüa bào tang dA ttrng buóc ctuqc di mdi, 
dt hiu qua cao trong vic phO cp nhthig tn thuc ljch sr vAn hoá, ngh thu.t, 
nâng cao tnInh d dan trI cho cong chung nói chung, tui tré h9c dumg nói riêng. 

Các báo tang dAcó nh&ng dóng gop tIch circ di vôi vic tnin khai K 
hoch lien ngành (k kêt giüa B Giáo dic và Dào tao, B VAn hôa, Th thao và 

4 



Du lich, Doàn Thanh niên cong san H ChI Minh, Hi Lien hip Phii n Vit 
Nam, Hi Khuyên h9c Vit Nam) triên khai phong trào thi dua "Xây drng 
truè'ng hoc than thiên, hoc sinh tIch cue" (2008-2013) và gän kêt hot dng bâo 
tang vôi vic triên khai Dê an "Dày mnh các hot dng h9c tp suOt dè'i trOflg 
các thu viên, báo tang, nhà van hóa, cau lac b" - dugc Thñ tung ChInh phü 
phê duyt (ti Quyet dnh sO 208/QD-TTg ngày 27 tháng 01 nàm 2014). Do 
cüng là phuang thirc co bàn nhãm thirc hin có hiu qua chñ trucmg xã hi hóa 
hot dng van hóa cña Dâng và Nhà nuic. 

Mt khác, tir thrc tin qua trInh di mfii và phát trin cña rnInh, ô nhUng 
mirc d khác nhau, nhiêu bào tang dã trO' thành nhUng diem den hap dan dôi vôi 
du khách ô trong va ngoài nuOc, trçrc tiêp gop phân phát triên ngânh du ljch. 
Nhiêu nãm qua, hang näm Bào tang Ho ChI Mirth dêu thu hirt trên 1 triu luçit 
khách tham quan; Bào tang Lich sir quôc gia, Bào tang Ljch sü Quan sir Vit 
Narn, Bàotàng Van hóa cac dan tc Vit Nam, Bâo tang Diêu khäc Chãm thành 
pho Ba Nang, Bào tang Dàk Lãc, cüng nhiêu bào tang chuyên ngành, báo tang 
cap tinh khác cflng dã tr yuan len dê trO' thành nhüng diem den thu?mg xuyên 
trong các tuyên du ljch cña nhiêu dôi tuçmg du khách. Nãm 2017, tong so khách 
tham quan bâo tang dtt khoàng 16,5 triu hrgt (bao gôm Ca khách tharn quan 
trimg bay chuyên dê, triên lam luu dng). Trên bInh din quôc te, lien tiêp trong 
các näm 2013 và 2014, ba bào tang Vit Nam (Bào tang Chirng tIch chiên tranh, 
Bào tang Dan tc h9c Vit Nam, Bào tang Phii nU Vit Nam), dâ duçc trang Web 
cO uy tIn ye du lch Trip Advisor bInh ch9n vào tOp 25 bào tang hap dan nhât 
Châu A. Trong do, näm 2013, Bào tang Chmg tIch chiên tranh dñg thi 5 (tang 5 

bc so vol nãm 2012), Bào tang Dan tc hçc Vit Nam ding thir 6 và Bào tang 
Ph nü Vit Nam düng thO 11; nàm 2014, Bào tang Dan tc hçc Vit Nam dmg 
thir 4 (tang 2 bâc so vol nám 2013), Bào tang Phi ntr Vit Nam dirng thugr 6 Va 
Bào tang Chrng tIch chiên tranh diimg thr 11. Dc bit, näm 2018, Bâo tang 
Chrng tich chiên tranh duçc vinh danh trong top 10 nhü'ng bào tang dugc du 
khách bInh ch9n tOt nhât trên the giOi và là dii din châu A duy nhât gop mat. 

Tr du nãm 2018, Tong ciic Du ljch và các bào tang trrc thuc B Van 
hóa, The thao và Du lich dä triên khai vic thCr nghim các tour: "Ljch sr Vit 
Nam - Khárn phá tr lông dat" và "Ljch si:r Vit Nam - BInh mirth trên các dèng 
sOng", kêt nôi Báo tang Lch si quôc gia, tham quan phô cO, Nba cO Ma May, 
Den Bach Ma và thuOng thirc am thrc duông phO; tour du 1ch "My thut Vit 
Nam - Kho báu trong lông Ha Ni" và "Lang quê Vit Nam - Mt góc nhIn" vol 
hành trInh: tham quan Bâo tang M' thut Vit Nam - Show "Tam hon lang 
Vit" ti Bào tang Ho ChI Minh - Nhà hat Mña rOi Vit Nam. 

1.2.2.2. Hgn ché'và nguyen nhán 

* Hn ché': 
- Mt s bào tang cèn trting 1p v ni dung trung bay và hiu qua hot 

dng chu'a cao. 
Mng luOi bào tang trong nhiu näm qua vn 0 tInh trng mt can di 

ye loi hInh. Hin ti, hâu hêt báo tang 0 Vit Nam là bào tang thuc loi 

5 



hInh ljch sir xà hi, con qua It các bâo tang 1ich sir tr nhiên, bâo tang chuyên 
ngành ye khoa h9c k' thut. Nhiêu phân ni dung thing bay trñng 1p nhau 
gifla cac bào tang dà lam cho h thông bão tang tr& nên don diu. 

Các bão tang cp tinh phn nhiu chua lam nôi bt dc tnrng ljch sir, van 
hóa cüa dia phuimg, nhiêu suu tp hin vt co giá trj lich sir, van hóa, khoa hpc 
cao vn chua duac khai thác, phát huy, chua den di.rgc vi dông dào cong chiling. 

- Hin v.t trilng bay chua phong phñ, ni dung trung bay chua dam bâo 

thirc sir khoa h9c, hap dn. 

NhIn chung, hin vt cüa các bào tang con chra da dng, thiu nhmg su'u 
t.p có giá trj cao. Chua có nhiêu bâo tang duc xây dirng trên c sO' các b sixu 
tp hin vt bào tang có khà näng phân ánh day dü phm vi và ni dung cüa bâo 
tang. Vic chuân bi, ni dung tnrng bay theo yêu câu khoa hçc chuyên ngành chua 
du'qc dông bô vôi vic xây mâi ho.c nâng cap kiên trüc bào tang. Theo do, nhiêu 
bào tang dã tnrng bay qua nhiêu bàn sao và tài lieu khoa h9c ph,i mang tinh chat 
mmli h9a các van dê li,ch sr, van hóa mt cách giàn don, khiên ni dung tnrng 
bay cüa chua thirc sir hap dan. 

- Gita bâo tang và du ljch vn chua thirc sir tao  1p duçc sir gn kt thuO'ng 

xuyên, hiu qua dê mO' rng khà nãng quàng bá hInh ânh cüa các dja phi.rang và 
dt nuOc vói cac dôi ti1c'ng du khách, dông thO'i qua do tang them nguôn thu dê 

dâu tix trO' lai  cho hot dng bào tang và phát triên du ljch. TInh trng phô biên là 
cac bâo tang thuO'ng to chác trung bay di san vn hóa theo cái mInh có và mlnh 

muon, ma chua tim hiêu day dü nhu cáu, thf hiéu cza khách tham quan; chua chi 

trong quàng bá hInh ãnh và thuong hiu. Vê phIa du 1i,ch, cong tác xiic tiên quàng 
bá hInh ành, giá trj cüa bào tang chua có hiu qua; các doanh nghip lü hành chua 
có phuong thirc gió'i thiu bào tang trong tour cüa mInh mt each day dü, trong 
khi bão tang luôn là diem den ducic các tour quôc tê coi trpng. 

- Thiu dôi ngü chuyên gia và can b giói ye chuyên mon bào tang. 

Dào tao  bào tang h9c trong nhtng nàm gn day, di dà có nhiu chuyn 
biên, nhirng van chua theo kjp yêu câu dôi mO'i, nâng cao chat luçmg hoat dng 
bào tang. Cong tác dào tao  co bàn O' nhà truO'ng và trong bào tang cOn ch.m dOi 
mói. Các kiêri thc ye quàn 1 thiêt chê bào tang, nghiên cu xây dimg ni dung 
tnxng bay; 1rng diing khoa hpc k' thut và cOng ngh hin dai  trong báo tang, 

xay di,rng và to chirc các chuong trInh tham quan, giáo dic, marketing bào tang, 
báo quàn phiic chê.....chua duge hInh thành rô net. 

Chit luçmg dào tao chuyên sâu theo trng li'nh vi,rc cüa bào tang và phân 
bô nguôn luc theo vñng rniênldi,a phuong chua phñ hap, chu'a dap img ducc nhu 
cau hot dng và phat triên cüa mng luôi bào tang trong cà nuO'c. Co sir chênh 
lch ye dào tao nguôn nhân li,rc giüa các bão tang quOc gia, bào tang chuyên 
ngành vói các bào tang cap tinh, giQ'a dào tao  co bàn và dào tao  nâng cao, dào 

tao trong nuO'c vâ nuó'c ngoài. 
- Xã hi hóa hoat dng bào tang chua dugc dy manh. Các quy di,nh 

khuyên khIch, hO trq ye xây di,rng co sO' vt cht phñ hqp vO'i thrc tin tmg di,a 
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phuang chua duçic cac da phuang chii '; chua thu hñt duçc sir hcp tác, tài trçl 
cüa các to chirc kinh tê, nhât là các doanh nghip, cho hoat dng bâo tang. Cho 
den nay, hâu nhu van chua xuât hiên viêc các doanh nghip, thông qua vic tài 
tro cho hot dng bâo tang, dé gii thiu, quàng bá hInh ánh cña mInh; tInh chü 
dông, sang to ô rihiêu lãnh do va can b bào tang con chua cao, nén chua gàn 
kêt chat chë các hot dng cüa bâo tang voi a hi. 

1.2.1.3. Nguyen nhán 

- Nguyen nhân khách quan: 

+ Ngày nay, sir phát trin cüa khoa hpc và cong ngh, dc bit là cong 
ngh thông tin, vói mng Internet, dà &ra tôi khà näng dáp rng ngày càng thu.n 
lçii, nhanh chóng, da dng và hap dan các hInh thirc h9c tap, khám phá, vui chai 
giài trI, nhât là dOi vói the h tré. Vol khách du lch không phài lüc nào và dôi 
tugng nao cflng có nhu cau di tharn quan bào tang; han nüa Vit Nam nói chung 
và các tinh nói riêng có nhiêu diem tham quan, dch vii vui choi giài trI dê cho 
khách lua chon ben canh viêc ch9n hra bâo tang. VI the, bào tang chi là mt 
trong nhtmg lua chpn, nhiêu khi lai chua dü hap dan và thóa man dugc nhu câu 
trên day cña các dôi tuçrng du khách. 

+ Trong qua trInh nn kinh t dt nithc dang vn hành theo co chê thl 
trung (djnh hirOng xã hi chü nghia), lgi the so sánh cüa vic dâu tu cho hott 
dng bào tang - mt thiêt chê van hóa phi igi nhu.n, so vOi nhiêu lTnh virc dâu tu 
khác chua duçic bôc lô rO va chua dugc kiêm nghim ci the trong thirc tiên, nên 
dâu tu tir ngân sách Nba nuOc van chiêm t trng lecn. 

- Nguyen nhân chii quan: 

+ Nhn thiirc cüa các cp, các ngành và toàn xã hôi v v tn, vai trà cüa 
bào tang dOi vOi sir nghip xay drng nen van hóa Vit Nam tien tiên, dm dà 
bàn sac dan tc nói riêng, dôi vOl qua trInh phát triên kinh tê - xä hi và hi 
nhâp quOc tê noi chung nhiêu lüc, nhiêu noi cOn chua that toàn din, day dü; dc 
bi@, nh.n thirc ye yêu cau khoa h9c và quy trInh xây dung, tO ch11rc hot dng 
cüa bào tang cOn cO nh&ng bat cap. 

+ Phn iOn cac bào tang cOn chm di mOi; chtxa ki.p thOi có sir diu chinh 

ye ni dung và hInh th11rc hot dng. 
+ Milrc du tu kinh phi cho xây dirng, tnmg bay và to chilrc hott dng cña 

bào tang cèn thâp. Nhiêu nhà bào tang là các cong trInh kiên tr11ic von xây dimg 
cho nhtrng muc dIch s11r ding khác (k.ho tang, Cong sO...), nay dugc cài to dê lam 
bâo tang, nên không dáp 11mg yêu cau ye khOng gian ch11rc näng va k thuQtt. Dâu 
tu cho trung bay bào tang chua duqc chü tr9ng, cOn khá phô biên tinh trng chi 
chñ tr9ng dâu tu cho phân xây dirng cOng trInh kiên trác bào tang, chua dâu tu 
thOa dáng cho cong tác chun b khoa h9c, thiêt kê và thi cOng tnrng bay. Trang 
thiêt bi krthut, phuang tiên trirc tiep phiic vi tnrng bay và ho trçl cho hot dng 
tuyen truyên giáo diic cOn thieu và i.c h.u. 

Vic xay dmg mt chin luqc, khoach cho cong tác sun tim, bào quàn 
hin vat chua thrc sr duc quan tam, dâu tu kinh phi chua thóa dáng. VI vy, 

7 



nhiu báo tang gp kho khan trong vic b sung hin vt d xây drng hoàn chinh 
các b su'u tp và dam bào các yêu to k' thut cho vic báo quán hin vat. 

+ Thiu di ngü chuyên gia và can b giOi v chuyên mon bâo tang. Dào 
tao bão tang h9c trong nhung näm gân day, dü dã co nhiêu chuyên biên, nhung 
van chua theo kjp yêu câu dôi mOi, nâng cao chat lucmg hoat dng bâo tang. 
Cong tác dào tto co bàn nba truO'ng và trong bâo tang con chm dôi rni. Các 
kin thirc ye quãn 1' thiêt chê báo tang, nghien cru xây dimg ni dung trlmg bay; 
tmg d'.ing khoa h9c k thut va cOng ngh hin dai  trong báo tang, xãy dirng và tO 
chirc các chucmg trInh tham quan, giáo due, marketing bàotàng, báo quán phvc 
ch .....chua thrçic hinh thàrth rO net. Con có sir chênh 1ch ye dào tao  nguOn nliân 
1irc gia các báo tang quOc gia, bào tang chuyên ngành vó'i các báo tang cap tinh, 
gia dào tao  ccr bàn và dào tao  nâng cao, dào tao  trong nuOc và nuóc ngoài. 

+ CG ch& chInh sách dam bào cho sr gn kt bn vüng gifla hai linh vlrrc 
hot dng bâo tang và du ljch con thiêu, chua dw9c quan tam xây dirng, ban 
hành dáp lrng yêu câu cüa thirc tin. 

II. DO! TUNG vA PHM VI CUA BE AN 

2.1. Di tu'qng 

Các bâo tang cOng l.p (gm 126 bào tang). 

2.2. Pham vi 

- Không gian: Toàn quc. 

- Thñ gian: Tii 2019 - 2021. 

III. MUC TIEU CUA E AN 

3.1. Mic tiêu tong quát 

Tao sir chuyn bin can bàn cã v nhn thc và hành dng trong qua trInh 
to chixc hoat dng dê các báo tang bat kip vi xu the phát triên cüa xã hi; thirc 
sir tth thành trung tam giáo dc thng xuyên ye truyên thông yêu nuóc, tinh 
than dung cam kiên cu?mg dâu tranh báo v To quOc, thirc giü' gIn, tOn vinh 
bàn sac van hóa dan tc; là lira ch9n uu tiên trong nh&ng hInh thüc khám phá, 
vui chi giâi trf, dü sñc hap dan, thu hñt dông dào cong chiing, gop phn quàng 
bá hInh ánh dat rnthc, con ngithi Vit Nam và phát triên du ljch. 

3.2. Muc tiêu Cu th dn nãm 2021 

- Các báo tang thrcic di mcii cà v ni dung và hInh thirc hoat  dng, trong 
do tp trung nâng cao chat hrcrng cong tác tnrng bay, dy manh  üng diing cOng 
nghê thông tin, da dang  hóa cac hoat  dtng giáo duc, trãi nghiêm, dch vii phiic 
vii khách tham quan và tang cthng quãng bá, xüc tin du lich. 

- S lucrng khách tham quan bào tang hang nãm tang bInh quail 10%, 
trong do uu tiên phát triên dôi tuclng khách tham quan là h9c sinh, sinh vien. 

- Di ngü vien chirc, ngiäi lao dng cüa các báo tang dirçic nâng cao v 
k näng chuyên mOn, nghip vii Va tInh chuyên nghip trong các hoat dng phc 
vu dê dem tói sir hài lông dOi vâi khách tham quan. 
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IV. NHIEM VU TRONG TAM CUA BE AN 

4.1. Bôi mó'i ni dung, hInh thuc trtrng bay vã giói thiu di san van 
hóa ti bão tang dê khác phiic tInh trng trñng tIp gilia các bão tang thuc 
Ioi hInh llch  sü xã hi, bão tang cp tinh Va sir khô cüng, thiêu hap dan cüa 
các tru'ng bay hiên ti, tap trung vào viêc giái quyêt mt so nhim v cii the 
sau day: 

4.1.1. T cht'rc kháo sat, dánh giá thirc trng tnrng bay hin có (quy trInh 
to chrc trtmg bay; chat lucmg ni dung va hinh thirc tru'ng bay; tInh hap dan cüa 
trlxng bay; nh&ng ton ti, hn chê bc I qua qua trInh phitc vii cong ching;...), 
trên co s& do, dê xuât giâi pháp khac phiic, kiên nghi vri co quan chü quân vâ 
Bô Van hóa, The thao Va Du lich nhuTlg van dê lien quan nhàm dôi m&i, nâng 
cao chat lucTng trlmg bay. 

- Co quan thirc hin: Báo tang H ChI Mirth (1ng ghép vói vOi nhim vi 
"Dâu tu nâng cap h thông trung bay và ht tang co s& nhàm nâng cao vai trô, 
phát huy hiu qua giáo dc do drc, tu tuàng, phong cách Ho ChI Minh"); các 
báo tang. 

- Co quan chi dio, hung dn, phi hop: Ciic Di san van hóa, Vi.i K 
hoch, Tài chInh. 

- Thai gian: Näm 2019. 

4.1.2. Té chirc kháo sat, nghiên cñ'u v các di tucrng khách tham quan 
bào tang, trên co s0 do xac djnh dOi tucmg khách tham quan tiêm nãng cüa bâo 
tang, lam co sO' cho viêc triên khai ké hoach dôi mOi trixng bay và tO chirc các 
djch vu phU hop dáp irng nhu câu cüa cong chüng. 

- Co quan thirc hin: Các báo tang. 

- Co quan chi dao, hithng dan, phi hop: Ciic Di san vAn hóa, Tng ciic 
Du lich. 

- ThO'i gian: NAm 2019. 

4.1.3. Tñng bi.rO'c nghiên cñ'u, üng diing cong ngh thông tin vào ViC xây 
thing mt so san phâm chü 1rc i.rng diing cong ngh 4.0, xây dmg co sO' dtr !iu 
ye toàn b hin v.t dang dirçc luu giU ti bâo tang và cung cap thông tin song/da 
ngU' vo'i chat lucmg cao, bào dam dáp lmg nhu câu tO chirc trnng bay vâ CaC 
chuong trInh giáo dic cUa báo tang, dông thOi dáp irng nhu câu nghiên cru, 
khám phá da dng cüa cong chiing. 

- Co quan thirc hin: Báo tang M' thut Vit Nam (H thng tnmg bay va 
thuyêt minE tuong tác trong báo tang); Bão tang Ljch sir quôc gia (Quy trInh xO' 
l, bâo quãn hin vt trong báo tang); các báo tang. 

- Co quan chi dao, hithng dn, phi hop: Ciic Di san vAn boa, Vu Khoa 
hoc, COng nghê và Môi truO'ng, Trung tam Cong ngh thông tin. 

- ThO'i gian: NAm 2019 - 2021. 
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4.2. Dôi mói, da dng hóa các hot dng, dua bão tang tró' thành diem 
dn hap dn di vó'i cãc dôi tu9'ng cong cháng, tirng btró'c xây dIng và nâng 
cao thtro'ng hiu cüa bão tang, tp trung vào vic giái quyêt mt so iThirn vi 
cii the sau day: 

4.2.1. Tt chi'rc câi tao, chinh trang diên mo, truâc ht là khu vrc tri.rng 
bay ngoài trôi cña các bâo tang báo darn rn quan Va dàng cong nãng. 

- Co quan thrc hin: Các bâo tang. 

- Co quan chi d.o, hithng dan, phi hcp: Cic Di san van hóa, Vçi K 
ho?ch, Tài chInh. 

- Thôi gian: Näm 2019. 

4.2.2. Da dng hóa cac hinh thi.'rc giáo dc, trãi nghim, trInh diên, giói 
thiu di san van hOa phi v.t the... có lien quan den dôi tuclng va phm vi hott 
dng cüa báo tang, trng buc tiên ti to chIrc djnh kS'  các  hoat  dng nay. 

- Co quan thirc hin: Bào tang Van hóa các dan tc Vit Nam; các bào tang. 

- Co quan chi do, huóng dan, phi hcp: Cc Di san van hóa. 

- Thi gian: Näm 2019 - 2021. 

4.2.3. Chñdng phii hçp vôi các doanh nghip du ljch xay dirng bào tang 
tr& thành diem den trong các tour du ljch; phôi hqp vOi các co quan, doàn the và 
cac doanh nghiëp to chirc các su kin!hoat dng k niêm, van hóa, th thao, giâi 
trI,... trong nh&ng ngày k niêm, lé kin, dua bão tang trô' thànli trung tam sinh 
hoat chinh trj, van hóa, khoa h9c, vui cho'i giài trI tIch crc trên dia bàn. 

- Co quan thirc hin: CáC báo tang. 

- Co quan chi dio, hung dn, phi hçrp: TOng cic Du ljch, Cuc Di san 
van boa. 

- Thôi gian: Nãm 2019-2021. 

4.2.4. Tip tçic day mnh CáC ni dung, phuong thtc hoat dng dã hInh 
thành qua qua trinh thisc hin Phong trâo thi dua "Xây dimg trung h9c than 
thin, h9c sinh tIch crc" và D an "Day manh  cac hoat dng hoc tp suôt di 
trong cac thu vin, bâo tang, nhà van hóa, Cau lac  b" dê gàn ket hiu qua hoat 
dng cua bào tang vâi giáo dc h9c dumg. 

- Co quan thirc hin: Các bâo tang. 

- Co quan chi dao,  hu'ông dan, phi hp: Cic Di san van hóa, Vi Thu vin. 

- Thai gian: Nàrn 2019-2021. 

4.3. Dôi rnó'i, mo rng vã Rang cao chat Iu'Qng các hot dng djch vii 
dáp ü'ng nhu câu da ding ella cac dôi ttrqng cong chtlng, tp trung vào viêc 
giãi quyêt mt sO nhim vii Cirl the sau day: 

4.3.1. T chirc nghiên ciru xây drng vâ trin khai D an tê cht'rc hoat d.5ng 
djch vii theo quy djnh t?i  Thông tu sO 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 
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nàm 2010 cüa Bô tru'ông Bô Van hóa, Th thao và Du ljch quy drnh v to chi.rc và 
hoat dng cüa bâo tang và cac hoat dng dich v khác phii hçp vi quy djnh cüa 
pháp luât và diêu kiên cu the cña bâo tang, dáp ñng nhu câu da dng cüa cOng 
chiing. 

- Co quan thrc hin: Các báo tang. 

- Co quan chi dao, huâng din, phéi hcip: Vi K hoch, Tâi chInh, Cc Di 
san van hóa. 

Thôi gian: Nãm 2019. 

4.3.2. Hop tác vói các nha to mu san phm lu'u nim và các doanh 
nghip, dc bit là cac Co s& san xuât thñ cong truyên thong, dê phát triên các mt 
hang lLru nim dac trujng, gàn vói các hin vt tiêu biêu cüa bâo tang. 

- Co quan thtrc hin: Các bão tang. 

- Co quan chi dao,  huó'ng din, phi hop: Ciic Di san van hóa, Ciic Bàn 
quyên tác già, Cuc M thut, Nhiêp ãnh và Triên lam. 

- Thai gian: Näm 2019-2021. 

4.4. Dy mnh hot dng truyn thông, quãng bá, xñc tin du ljch, tp 
trung vào vic giãi quyêt mt so nhim yin  ci the sau day: 

4.4.1. Tang cring gith thiu neii  dung tnrng bay và chi.rcmg trInh hoat 
dng cUa bâo tang trên cac phuong tin thông tin di chüng, website, mng xä 
hôi (Facebook, Twitter...). 

- Co quan thlntC hin: Các bão tang. 

- Co quan chi do, hiióng dan, phi hop: Cinic  Di san van hóa, Trung tam 
COng ngh thông tin. 

- Thiii gian: Nàm 2019 - 2021. 

4.4.2. To chirc cac chuong trInh quáng bá, phát trin cong chirng, kt ni 
chat chë vo'i cac tour, tuyên du lich nhãm thu hiit khách tham quan den vôi bão 
tang. 

- Ca quan thinrc hin: Các bào tang. 

- Co quan chi do, huáng dan, phi hop: Tng dc Du 1ch. 

- Th?i gian: Nàm 2019 - 2021. 

4.5. Di mói chirong trInh, n(i dung và phtro'ng thfrc dào to nguôn 
nhãn hc hot dng trong Iinh vi'c bão tang, t.p trung vào vic mnh dn 
nghien cü'u dôi mói mt so hott dng sau dày: 

4.5.1. Tang cuèng hop tác quOc té ye dào to, bOi duoig ngun nhân 1irc 
quán 1 di san van hóa; mô'i các chuyên gia quôc té den Vit Nam dê giâng dy 
và kêt hop huOng dan thinrc hành; dua can b báo dam cac diêu kin ye nãng Iirc 
và ngoi ngü, di hoc tap, nghiên cñ'u thirc tiên ti nuóc ngoài. 

- Co quan thinrc hin: Cinic  Di san van hóa. 
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- Co quan phi hçcp: Tng cic Du ljch, Cic Hcip tác quc t, Vii T chirc 
cánbô. 

- Thai gian: Nãm 2019-2021. 

4.5.2. Tü'ng báo tang, trên co sâ nhn thirc ding dn v vj trI, vai trô cüa 
cac chuyên gia (curator), kip thai xây dung dê an, chuang trinh, kê hoach  và 
dành un tiên cho viêc tp trung dào tao, bôi du0ng, quân 1' và diêu hành các 
boat dông chuyên môn, nghip vu, dê qua do, sOm hlnh thành di ngü chuyên 
gia - nh&ng nguO'i hi dü phârn chât/näng 1irc (giOi và sâu ye linh vrc chuyên 
mon dugc phi trách - dê tri.rc tiêp chü tn to chrc thành cong các cuc trung bay 
ye linh virc do; giOi huy dng các nguôntâi chinh và các nguôn 1rc khác - dê 
báo dam tO chirc dugc trtmg bay; gioi ye cong tác truyên thông (die phát huy 
hiêu qua trung bay), và duçc tao  diêu kin dê chü tn các 11'nh vçrc hoat dng cüa 
báo tang. 

- Co quan thirc hin: Các bão tang. 

- Co quan chi do, huOng dan, phi hçip: Ciic Di san van boa va các don 
vi trirc thuc B Van boa, The thao và Du 1ch có lien quan. 

- Thai gian: Nàm 2019- 2021. 

4.5.3. Tio sir gn kt thi.thng xuyên, cht chë và hiu qua giüa các co s 
dào tao  vOi các dan vi si:r dyng nguôn nhân 1irc quân 1 di san van boa, nhäm 
thrc hin tot phuong châm 'hçc di dOi. vói hành" dôi vói sinh viên trong sut 
qua trinh dào tio. 

- Co quan thirc hin: Các co SO dào tao  trrc thuc B Van boa, The thao 
và Du ljch và các báo tang. 

- Co quan chi dao,  hu6ng dan, phi hcp: Vii Dào tao,  Ciic Di san van hóa. 

- Thai gian: Nãm 2019-2021. 

V. GIAI PHAP THIIC HIN BE AN 

5.1. Giãi pháp v tang cu'ô'ng quãn 1', chi do, diu hành 

- Tip tiic nghien ciru, d xut sira di, b sung các quy djnh pháp 1u.t 
nEm tao  hành lang pháp 1' thu.n I9'i cho vic dôi mói, nâng cao chat luong, 
hiu qua boat  dng bão tang. 

- Hoàn thin h tbng van ban quy djnh ci the v ni dung vâ dnh müc 
chi cho tmg boat dng chuyen mon nghip vii, lam can cü die cac bão tang xây 
drng dir toán kinh phi hang nãm trInh cap có thâm quyên phê duyt. 

- Tang cuO'ng vai trO tharn mi.ru xây dirng chInh sách, chirong trInh, k 
hoach, kinh phi, diêu phôi vâ kiêm tra, don dôc vic thçrc hin Dê an cña cáC co 
quan chñc nàng thuôc Bô Van boa, The thao và Du lich. 

- Chiii tr9ng phi hp, lien kt giüa CC Co quan, don vl có lien quan trong 
qua trInh thrc hin các nhim v tr9ng tam cüa Dê an die các boat ding dt hiêu 
qua, chat lu'çmg cao. 
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5.2. Giãi pháp v phat trin nguln nhfin hrc 

- Xây dung chin 1uc phát trin nguèn than 1irc bâo tang vi nhCing djnh 
huó'ng, 1 trInh thrc hin ci the nhäm tirng buic hInh thành dupc nguôn nhân 
luc báo tang dáp ü'ng yêu cau cã ye so 1uçng vâ chat luçTng, d näng hrc thirc 
hiên cong cuôc doi moi, phát triên toân diên các hoit dng bâo tang a Vit Nam. 

- Di mai chrnmg trInh, nôi dung dào tao, bi duäng nguôn nhân 1irc bào 
tang tuong üng vO'i tiêu chuân chirc danh quán 1 và tiêu chuân cht'rc danh 
nghiêp vu trong linh vuc bâo tang, phñ hap vói yêu câu phát trin ni ti cüa báo 
tang và yêu cau gãn két hoat dng bão tang vó'i hott dng du Ijch. 

- T chrc dào tao, bi duo'ng kin thirc chuyên ngânh v di san vAn boa 
nói chung, bão tang nói riêng cho di ngü huang dn viên du ljch và k' nAng 
huang dan viên du ljch cho di ngfl thuyêt minh viên ti các bão tang. 

- Xây dirng và thirc hin có hiu qua co ch thu hut nhân tài, dAi ng và sir 
diing nhan 1rc trong linh virc bAo tang, bao gôrn co chê tuyên diing và sir diing 
hcip 1 nguôn nhan lirc, chInh sách mi dAi nhAm thu himt nguOn nhân lirc chAt 
lucmg cao,... 

- Tang cuang hap tác quc t v dào tao, bèi duông ngun nhân lirc bAo 
tang; tuyên chon va ixu tiên dau tu cho các can b tré, dñ nAng 1rc, giâu tam 
huyêt vOi sr nghip di hpc tap, nghiên cmru thirc tiên ti ngoài nithc dê cp nht 
ye chuyên mon và xu huóng phát triên cña bào tang the giói, dong thôi thirc hin 
chInh sách sir dung, dAi ng hap 1 dOi vó'i 1rc lucrng lao dng nay. 

- Xây dung he thng co sa d 1iu ngun than lirc bAo tang trong h 
thông co sa dii 1iu nguôn than l%rc ngành di san van hóa - co s& khoa h9c Va 
thrc tin cho viêc dánh giá so hrqng, chat Iung nguôn nhân hrc bào tang nói 
riêng, nguôn nhan 1rc ngành nganh di san vAn hóa nói chung, tr do dê xuât kip 
thai vOi co quan quàn 1 nba nisOc hoach dinh các chiên h.rcic, chInh sách, 
chixang trmnh, kê hoach phát triên nguôn nhân 1rc phü hap vó'i yêu câu và các 
dinh huang phAt triên chung cüa toàn ngành. 

5.3. Giãi pháp v co ch, chInh sách và tài chInh 

- Tp trung chi do và tang cuO'ng du tu cho vic 1rng dung khoa h9c, 
cong nghê trong cac hot dng dôi mOi, nâng cao chat hxng và hiu qua hot 
dng báo tang. 

- Xây dmg va thrc hin nghiêm tue co ch du tu hap l cho vic xAy 
thing cong trinh kiên tnic tôa nba báo tang và to chtrc tnrng bay bâo tang theo 
dfrih huang: t 1 dâu tu cho 2 11th vrc nay dtt 1 tOi thiêu là 1:1; dành u'u tiên 
dâu ti.x cho tnrng bay ni that bão tang nhung dlông thai quan tAm dâu tu' cho vic 
câi t?o  cânh quan, chinh l tnmg bay và sun tam bô sung hin vt cña bAo tang. 

- Tang cu&ng Cong tác chi do, huang dn, kim tra qua trInh triên khai 
quy trInh triên khai xây dmg cong trInh kiên trüc tôa nba bão tang và to chñ'c 
trmmg bay bão tang trong thirc tin dê dam báo vic xây d'ng va tnrng bay bào 
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tang dugc tin hành theo dñng yêu cu khoa h9c, phñ hcip thirc tin, dat  hiu qua 

kinh tê va chuyên mon cao, tránh lang phi. 

- Nghiên ciu d xut cci ch, chInh sách dãc thñ nhm khuyn khIch các 
tO chrc, cá nhân tài tro và trirc tiép tham gia vào các hoat  dng bâo tang vâ mô 

rng các loai hInh dch v tai  các báo tang. 

5.4. Giãi pháp v tang cub'ng sty gn kt hot dng cila các bão tang 

vó'i các doanh nghip du Ijch 

- Xây drng cci ché phôi hcrp giüa các cci quan quân 1 vã doanh nghip du 
ljch viii cci quan quàn !' và các bâo tang trong các hoat dng tp huân, bôi 
dung nghip vv chuyên ngành; to cht'rc khào sat dánh giá thirc trang hoat dng 
bão tang phvc vu phát triên du lich, trong dió hêt sirc quan tam vic dárth giá tr 
góc d tiêp cn cüa hot dng du ljch; t1r do xác djnh phucmg hu'óng, nhim vi, 
giâi pháp,... thirc hin dOi mói nhãm phát huy hiu qua gän kêt boat dng cia 
các bão tang vôi phát triên du Ijch. 

- Gãn kêt các hoat dng báo tang vi các doanh nghip du ljch trên cci s& 
thrc hin minh bach  ye trách nhim và quyên 1i cña báo tang và doanh nghip, 
vi sr phát triên chung cña slrr nghip báo v vâ phát buy giá trj di san van boa và 
phát triên du ljch. 

5.5. Giãi pháp v tuyên truyn 

- Xây drng và trin khai k hoach k kt vói cci quan thông tin, truyên 
thông lien quan & Trung ucing va dja phucing thirc hin các chuong trInh gió'i 
thiu,quáng bá ye cac báo tang v&i ni dung và hInh thüc hap dan, phü hçTp vó'i 
các dôi tuqng, duoc gän kêt vO'i vic gi&i thiu, quáng bá ye các tuyên du ljch. 

- M& rng và nâng cao chit luqng hoat  dng giói thiu, quáng bá v boat 
dng cüa các báo tang thông qua website, mang xã hi (Facebook, Twitter...). 

5.6. Giãi pháp v day mnh hçirp tác quOc t 

- Tao diu kin cho các báo tang m& rng hgp tác quc t mt cách toàn 
diên, sâu rông, hiêu qua nhãm cp nht xu hu&ng dôi mâi và tranh thu kinh 
nghim, k5' thuât, các nguôn 1irc quôc tê cho vic djnh hithng và phát trin h 
thông báo tang Vit Nam. 

- Tang cu&ng giao luu, trao di trung bay, gi&i thiu hin vt giüa các bâo 
tang Vit Nam vài các bâo tang trên the gi&i nhm quãng bá hInh ánh v dt 
nu&c, con nguOi Vit Namtrên bInh din quôc t gop phn thrc hin có hiu 
qua Chiên luqc "Van hóa dôi ngoai". 

- Tang cu6ng ni dung và hinh thüc giOi thiu, quãng bá v các bão tang 
Viêt Nam trong các chucing trinh xuc tiên du ljch & nu&c ngoài. 

VI. KINH PHI THU'C HIN BE AN 

6.1. Kinh phi thirc hin D an dixqc b trI tr ngun ngân sách nhà nuOc 
trong dir toán kinh phi chi thu&ng xuyên và các ngun khác theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 
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6.2. Các co quan duçic phân cong thirc hin các nhim v trong tam cüa 
Dê an có trách nhim l.p dir toán kinh phi bâo dam cho vic triên khai, trInh co' 
quan có thâm quyên phê duyt trong dr toán ngân sách hang nãm theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

6.3. Khuyn khIch huy dng ngun kinh phi xã hi hóa, tài trçY tr các 
nguôn khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

VII. TO CHI1C THTfC HIN BE AN 

7.1. Trách nhiêm cüa Cuc Di san van hóa 

- Chñ trI, phi hçp vói các don v lien quan huó'ng din, kim tra, don 
doe vic thirc hin các nhim vi1 trong tam cüa Dê an. 

- Tng hçip báo cáo so kt, tèng kt tInh hInh thirc hin D an tr cac du 
môi lien quan. 

- Chñ trI d xu.t Lãnh do B Van hóa, Th thao và Du ljch giái quyt 
nhUng kho khãn, vuOng mac trong qua trInh thirc hin Dê an. 

7.2. Trách nhim cüa Tng ciic Du 11ch 

- Djnh hi,rOng các doanh nghip 1t hành tang ci.rông gió'i thiu, tu vn 
cho du khách ye giá trj cüa các bão tang Vit Nam và dành thi gian hçip 1 
cho diem den bâo tang trong chtrong trIn.h tour. 

- H trq các báo tang trong vic dnh hung các san phm du ljch theo 
huOng nâng cao chat lucmg, có chiêu sâu die phii hçip vói djnh huóng chung. 

7.3. Trách nhim cüa Vi K hoch, Tài chInh 

- Tham miru Lãnh dto Bô Van hóa, Th thao và Du lich b tn kinh phi d 
thirc hin các nhim vi.i tr9ng tam cña Be an. 

- Nghiên ciru, d xut CáC co ch& chinh sách v tài chinh lien quan dn 
hoat dng báo tang. 

7.4. Trách nhim cüa các dcrn vj thuc B Van hóa, The thao và Du 
11ch có lien quan 

Phêi hçp thirc hin các nhim yin  trpng tam cña D an theo linh vuc trinrc 
tiêp quán l, theo dOi. 

7.5. Trách nhim cila SO Van hóa, Th thao và Du ljch, SO Van hóa 
Va The thao, SO Du llch  các tinh, thành phô trrc thuc Trung u'o'ng 

- Chi do và bô trI kinh phi cho các bâo tang trinic thuc thinrc hin CC 

nhim vi tr9ng tam cüa Be an. 

- K kt vói ngành Giáo dinic  dja phucrng chuong trInh phêi hcip giáo duc 
thông qua di san van hóa và to chrc h9c tp ye ljch sir, van hóa dia phuong ngay 
ti báo tang. 

- Báo cáo so kt, tng kt tInh hInh thinrc hin D an v B Van hóa, Th 
thao và Du ljch (qua Cinic Di san van boa). 
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7.6. Trách nhim cüa các bão tang 

- Xây dmg k hoch chi tit thirc hin D an, trInh c quan chü quân 
phê duyt vâ to chrc triên khai theo chirc näng, nhim vii, dôi tuçmg và phm 
vi hoat  dng. 

- Cp nht, báo cáo v Ciic Di san van hóa kt qua và nhng khó khän, 
bat c.p trong vic thirc hin Dê an.!. — 
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