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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Kinh tế và văn hóa là hai yếu tố tương tác, phụ thuộc và bổ sung cho
nhau. Kinh tế phát triển thì văn hóa cũng phải phát triển. Ngược lại, việc bảo
tồn DSVH không được cản trở mà còn phải tạo động lực cho phát triển kinh tế
dưới góc độ hình thành nhân cách con người để tạo nên nguồn nhân lực có
chất lượng. Trong bối cảnh đô thị hóa và hội nhập hiện nay, việc gìn giữ và
phát huy những giá trị DSVH đặc sắc càng trở nên cấp bách bởi sức mạnh của
một dân tộc chính là văn hóa và cũng bởi càng ngày giới trẻ hiện đại dường
như càng quay lưng lại với những truyền thống mà cha ông đã để lại.
Có thể nói những giá trị DSVH Việt Nam là nguồn tài nguyên vô tận để
giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Những giá trị, tri thức phong phú
đó chứa đựng ở khắp nơi từ hệ thống các di tích lịch sử văn hóa, trong môi
trường sống xung quanh chúng ta và ngay cả trong mỗi con người. Một nơi rất
đặc biệt lưu giữ những giá trị tốt đẹp đó là bảo tàng. Trong lịch sử phát triển
văn hóa nhân loại, bảo tàng ra đời như một loại thiết chế văn hóa được hiểu
một cách phổ biến là nơi lưu giữ các giá trị vật chất và tinh thần tiêu biểu
thuộc về quá khứ của một lĩnh vực, một nền văn hóa cộng đồng, rộng hơn là
của cả nhân loại. Vì thế, khi nhắc đến bảo tàng, công chúng thường nghĩ tới
một địa điểm không chỉ có kiến trúc đẹp mà còn là nơi trưng bày, đưa tới
nhiều điều thú vụ. Trên thế giới, bảo tàng là một loại hình văn hóa được đặc
biệt chú trọng phát triển nhằm quảng bá lịch sử - văn hóa vốn là niềm tự hào
của mỗi quốc gia.
Ở Việt Nam, bảo tàng là một thiết chế văn hóa có chức năng sưu tầm,
bảo quản, nghiên cứu, trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật
chất về thiên nhiên, con người, môi trường sống của con người nhằm phục vụ
nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công
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chúng. Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ tổng hợp các giá trị đa dạng của di
sản, cũng là nơi có nhiều điều kiện góp phần vào việc lưu giữ và giáo dục
truyền thống cho các thế hệ mai hậu.
Như vậy, bảo tàng đóng vai trò rất quan trọng, không thể thay thế đối với
xã hội. Bảo tàng tỉnh lại là một thiết chế văn hóa riêng có của tỉnh mình thông
qua việc sử dụng nhiều loại hình công cụ thích hợp, để quảng bá, tuyên
truyền và giáo dục, thông qua quản lý các hoạt động văn hóa, các sản phẩm
văn hóa; các thiết chế văn hóa trong đó có thiết chế Bảo tàng. Quản lý có
hiệu quả hoạt động của Bảo tàng, chính là góp phần thực hiện tốt hơn nữa
công tác giáo dục truyền thống, nâng cao dân trí, khơi dậy niềm tự hào
dân tộc, hướng tới những giá trị đích thực của chân - thiện - mỹ, gìn giữ,
bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trong quá trình hội
nhập quốc tế.
Bước vào thời kỳ hội nhập, tỉnh Ninh Bình nói riêng, cả nước nói
chung, đang đứng trước những cơ hội cùng thách thức mới, câu hỏi được đặt
ra là: chúng ta cần phải làm gì và làm như thế nào để gìn giữ, bảo tồn và phát
huy những giá trị đặc trưng, mang bản sắc văn hóa của tỉnh, vùng, miền của
dân tộc, đồng thời xây dựng hoàn thiện con người mới; khơi dậy truyền
thống dân tộc trong mỗi người dân? Đây là nhiệm vụ chung của toàn xã hội
và cũng là nhiệm vụ mang tính cấp thiết trong công tác quản lý của ngành
Bảo tồn - Bảo tàng.
Bảo tàng Ninh Bình là một thiết chế văn hóa cấp tỉnh trực thuộc Sở
VHTT tỉnh Ninh Bình. Bảo tàng Ninh Bình được khánh thành ngày 1/9/1995
nhân kỉ niệm 50 năm ngày thành lập nước ( 1945-1995). Từ đó cho đến nay
Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong sự
nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa, lịch sử và tự nhiên của
tỉnh . Tuy nhiên trên thực tế, vấn đề về quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh
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Bình vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả, vẫn còn có những hạn chế nhất định.
Mặt khác, trong định hướng phát triển, Bảo tàng Ninh Bình phấn đấu trở
thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Nhưng hiện nay, vẫn
đang thiếu sức hấp dẫn đối với du khách tham quan. Vậy làm thế nào để
Bảo tàng thực sự là điểm đến thu hút sự quan tâm của công chúng; là nơi
gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đáp
ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Là một
cán bộ làm việc tại Bảo tàng Ninh Bình, tôi mong muốn được góp phần trả
lời cho câu hỏi trên đây đầy đủ hơn trong công tác quản lý, tìm ra giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động Bảo tàng địa phương,
tỉnh thành phố nói chung, Bảo tàng Ninh Bình nói riêng trong điều kiện
hiện nay.
Vì vậy việc nghiên cứu, tìm hiểu quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh
Bình là điều cần thiết và có ý nghĩa, thiết thực cho nên tôi chọn đề tài:
“Quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình” làm luận văn tốt nghiệp
Thạc sĩ chuyên nghành Quản lý văn hóa.
2. Tình hình nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã nghiên cứu sưu tầm và tiếp
cận được một số tài liệu có liên quan đến luận văn đó là:
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Huệ có giáo trình Lịch sử sự nghiệp
bảo tồn bảo tàng Việt Nam của trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Nxb Đại
học Quốc gia, Hà Nội, năm 2005. Trong cuốn giáo trình này có nội dung ở
chương hai đề cập một phần về sự hình thành và phát triển của hệ thống
bảo tàng tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước từ năm 1954 đến năm 2003 [32].
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Huệ chủ biên giáo trình Cơ sở Bảo
tàng học của trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia, Hà
Nội, năm 2008 có dành số trang (từ 236 – 251) giới thiệu và phân tích về
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đặc điểm của loại hình bảo tàng địa phương tỉnh thành phố (chức năng,
nhiệm vụ, đặc trưng, nội dung trưng bày và di sản văn hóa được bảo tồn và
phát huy [31].
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Huệ (chủ nhiệm đề tài cấp bộ) Hiện
trạng và giải pháp đổi mới hoạt động của bảo tàng tỉnh (thành phố) vùng
đồng bằng Bắc Bộ năm 2008. Đề tài đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc, trong
nội dung của đề tài này có phần viết về thực trạng hoạt động của bảo tàng
tỉnh Ninh Bình đến năm 2007 [30].
Tác giả Nguyễn Văn Trò có cuốn Bảo tàng Ninh Bình, Sở Văn hóa
Thông tin Ninh Bình, năm 1995. Trong cuốn sách nhỏ này, tác giả đã giới
thiệu về sự hình thành của Bảo tàng Ninh Bình, quá trình hoạt động và nội
dung trưng bày của Bảo tàng Ninh Bình trước năm 1995 [53].
Đặng Công Nga Kinh đô Hoa Lư thời Đinh - Tiền Lê, Sở Văn hóa
Thông tin Ninh Bình, năm 2002. Nội dung trong cuốn sách đã giới thiệu và
trình bày về lịch sử với những nét khái quát nhất của các triều đại Đinh,
Tiền Lê trong lịch sử ở Ninh Bình [38].
Bên cạnh đó, còn có một số bài viết của cán bộ Bảo tàng Ninh Bình
đăng trên một số tạp chí cụ thể như tạp chí Văn nghệ Ninh Bình cụ thể như
số 158, bài viết của tác giả Phạm Thị Nhu giới thiệu những nét khái quát
nhất về thời gian, nội dung, giá trị của những cột kinh Phật thời Đinh [39];
bài viết của tác giả Đào Thị Tính đăng trên Tạp chí Văn Nghệ Ninh Bình
số 172 có nội dung đề cập đến thành tựu đã đạt được trong quản lý hoạt
động chuyên môn của Bảo tàng Ninh Bình từ năm 2010 đến nay (như
nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày và hoạt động giáo dục thu hút khách tham
quan bảo tàng) [44].
Bài viết của tác giả Vũ Thị Thu (2011) Những kinh nghiệm rút ra từ
cuộc vận động hiến tặng Kỷ vật chiến trường đăng trên bản tin Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Ninh Bình đã nhấn mạnh đến những bài học kinh
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nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức sưu tầm hiện vật cho bảo tàng Ninh
Bình thông qua những cuộc vận động hiến tặng Kỷ vật chiến trường [45].
Ngoài ra, tác giả Vũ Thị Thu còn có bài viết Bảo tàng Ninh Bình góp phần
bảo vệ chủ quyền biển đảo đăng trên Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ninh Bình số 4 năm 2012 đã đề cập đến những hoạt động tích cực của bảo
tàng tỉnh Ninh Bình trong việc tuyên truyền giáo dục ý thức cho công
chúng về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo thông qua việc trưng bày Đá
chủ quyền quần đảo Trường Sa tại bảo tàng tỉnh Ninh Bình [48].
Ngoài ra, còn có một số luận văn đã nghiên cứu về quản lý hoạt động
bảo tàng như Quản lý hoạt động của bảo tàng Quảng Ninh do tác giả
Nguyễn Văn Phương thực hiện tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật
Trung ương năm 2016, Quản lý hoạt động của bảo tàng Hà Nội do tác giả
Phạm Ngọc Quyên tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội thực hiện năm
2017…Nội dung của những luận văn này đã đề cập đến hoạt động quản lý
của mình với những đặc điểm và hoạt động cụ thể theo chức năng, nhiệm
vụ của các cơ quan chủ quản giao cho.
Những tài liệu tiếp cận trên đây là nguồn tư liệu quý báu đối với tôi để
tham khảo trong quá trình thực hiện luận văn. Tuy nhiên, đến nay chưa có
một công trình nghiên cứu nào đề cập một cách toàn diện, sâu sắc và mang
tính hệ thống về các hoạt động và công tác quản lý hoạt động của Bảo tàng
Ninh Bình.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh
Bình và đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công
tác quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay.
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tiến hành sưu tầm, thu thập các tài liệu, sách báo, tạp chí, bài viết,
các công trình đã xuất bản có nội dung đề cập đến cơ sở lý luận của khoa
học quản lý, quản lý hoạt động Bảo tàng cùng nội hàm thông tin để phục vụ
cho đề tài luận văn;
- Sưu tầm, thu thập các tài liệu báo cáo kết quả hoạt động quản lý về
chuyên môn, các lĩnh vực khác thuộc hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình;
- Tiến hành khảo sát thực trạng quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh
Bình trên các lĩnh vực: hoạt động chuyên môn; quản lý nguồn nhân lực;
kinh phí; cơ sở vật chất; trang thiết bị, kỹ thuật; các bộ sưu tập và công tác
thanh kiểm tra;
- Tiến hành gặp gỡ, trao đổi với đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý cán
bộ chuyên môn của Bảo tàng Ninh Bình nhằm thu thập các thông tin, dữ
liệu phục vụ có hiệu quả cho đề tài luận văn;
- Đánh giá một cách khách quan trên cơ sở các mặt ưu điểm và hạn
chế trong quá trình quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình từ đó đề
xuất một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của
Bảo tàng Ninh Bình hiện nay.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu công tác quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình (bao
gồm quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý nguồn nhân lực, quản lý cơ
sở vật chất, quản lý hiện vật, quản lý tài chính và công tác thanh, kiểm tra).
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình từ năm 2001
đến nay (khi có Luật DSVH).
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5. Phương pháp nghiên cứu
- Sử dụng phương pháp khảo sát thực tế về quản lý hoạt động của Bảo
tàng Ninh Bình trong các lĩnh vực như quản lý các hoạt động chuyên môn
(nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và tuyên truyền), các
nguồn lực (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật), công tác thanh
kiểm tra và thi đua khen thưởng…
- Áp dụng phương pháp thống kê - phân loại. Sử dụng phương pháp
này, luận văn sẽ có được các số liệu về hiện vật bảo tàng, số lượng khách
tham quan, nguồn tài chính, cơ sở vật chất… đồng thời phân loại đối tượng
cho phù hợp với tiêu chí thu thập và phân tích cho từng nội dung của luận
văn. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp những
dữ liệu, thông tin thu thập được về kết quả quản lý hoạt động của bảo tàng
về các lĩnh vực như hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, các nguồn lực và
phân tích công tác thanh tra, kiểm tra của bảo tàng …
- Sử dụng phương pháp nghiên cứu tiếp cận mang tính liên ngành:
khoa học quản lý, Bảo tàng học, văn hóa học ... Sử dụng phương pháp này
để nắm rõ được bảo tàng là một thiết chế văn hóa phải vận dụng một cách
khoa học những phương pháp của khoa học quản lý trong quản lý hoạt
động chuyên môn, quản lý các nguồn lực; kết hợp với việc làm rõ các khâu
nghiệp vụ bảo tàng đồng thời nêu rõ được giá trị lịch sử, văn hóa của
những hiện vật và sưu tập hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày trong Bảo
tàng Ninh Bình.
- Phương pháp phỏng vấn: Sử dụng phương pháp này đối với các nhà
quản lý, cán bộ viên chức trong cơ quan để thu thập được những thông tin
bổ ích, những dữ liệu cập nhật…có được những đánh giá một cách khách
quan những khó khăn, thuận lợi, những hạn chế cần khắc phục, từ đó đưa
ra những đề xuất và những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công
tác quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình.
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6. Những đóng góp của luận văn
- Là công trình đầu tiên nghiên cứu đầy đủ, có hệ thống về thực trạng
quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình từ năm 2001 đến nay;
- Phân tích và làm rõ thực trạng (ưu điểm - hạn chế), những nguyên
nhân hạn chế trong quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình, từ đó đề
xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quản lý
hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình;
- Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý Bảo
tàng nói chung và Bảo tàng Ninh Bình nói riêng. Đồng thời là tài liệu tham
khảo cho chuyên viên, cán bộ, viên chức, lao động hiện nay đang làm việc
tại Bảo tàng Ninh Bình.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn
được bố cục thành 03 chương:
Chương một: Cơ sở lý luận về quản lý bảo tàng và tổng quan Bảo tàng
Ninh Bình
Chương hai: Thực trạng quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình
Chương ba: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt
động của Bảo tàng Ninh Bình
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Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ BẢO TÀNG
VÀ TỔNG QUAN BẢO TÀNG NINH BÌNH
1.1. Những vấn đề chung về quản lý bảo tàng
1.1.1. Nghiên cứu một số khái niệm cơ bản
1.1.1.1. Khái niệm di sản văn hóa
Luật Di sản văn hóa của nước ta đã xác định: “Di sản văn hóa Việt
Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ
phận của DSVH nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và
giữ nước của nhân dân ta” [41, tr.11].
Di sản văn hóa được biểu hiện sinh động và đa dạng ở hệ thống DSVH
vật thể và phi vật thể. DSVH vật thể là những hiện tượng văn hóa có ý nghĩa
khoa học, lịch sử, thẩm mỹ, tôn giáo, tín ngưỡng… như các công trình kiến
trúc, thành quách, lăng mộ, những khu vực khảo cổ học, những cổ vật, bảo
vật…. DSVH phi vật thể là những hiện tượng văn hóa tồn tại dưới dạng những
quan niệm về giá trị và chuẩn mực xã hội thể hiện trong ngôn ngữ, trong những
loại hình nghệ thuật cổ truyền, trong những triết lý về đạo đức, về xã hội trong
những nghi lễ, lễ hội, phong tục, tập quán, những bí quyết y học cổ truyền, bí
quyết sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ….
Hiện nay, DSVH có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn
hóa dân tộc đã được tác giả Nguyễn Thị Kim Loan trình bày trong công
trình nghiên cứu của mình là Quản lý Di sản văn hóa như sau:
Thứ nhất là, hệ thống DSVH là nền tảng cơ bản của văn hóa dân tộc
tạo ra môi trường văn hóa chung cho cộng đồng. DSVH là kết tinh của
truyền thống văn hóa được xây dựng, vun đắp, kế thừa và phát huy trong
suốt hàng nghìn năm lịch sử, phản ánh sức sống, sức sáng tạo hàng nghìn
năm của dân tộc. Vì vậy, DSVH là cơ sở để liên kết xã hội, là biểu tượng
để thu hút và tập hợp cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Thứ hai là, hệ thống di sản văn hóa là yếu tố cơ bản tạo nên truyền thống
văn hóa, làm cơ sở cho sự phát triển văn hóa. DSVH là tiền đề, là cơ sở cho
sự sáng tạo cái mới. Nếu không có cái cũ, cái di sản thì cũng không có cái
mới. Cái mới chỉ có khi kế thừa và phát triển cái cũ. Bởi vậy, DSVH được kế
thừa và phát huy trở thành truyền thống làm cho văn hóa không bị đứt gãy.
Thứ ba là, hệ thống DSVH là cốt lõi của bản sắc văn hóa dân tộc, là cơ sở
cho sự lựa chọn những giá trị văn hóa mới và là động lực tinh thần của xã hội.
Thư tư là, hệ thống DSVH là cơ sở thúc đẩy cho quy luật giao lưu tiếp
biến vận thông làm cho văn hóa dân tộc và văn hóa nhân loại phát triển.
DSVH là cơ sở để giao lưu văn hóa với nước ngoài, khẳng định lòng tự hào
dân tộc, quảng bá, giới thiệu những thành tựu văn hóa dân tộc với bạn bè
quốc tế. DSVH còn đóng vai trò bảo tồn những giá trị, thúc đẩy cho quy
luật giao lưu, tiếp biến vận động thông suốt, làm phong phú văn hóa các
dân tộc đồng thời phát huy tính đặc sắc văn hóa của mỗi dân tộc.
Thứ năm là, hệ thống DSVH góp phần tạo nên nền tảng tinh thần của
xã hội, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, giúp lựa chọn mô hình kinh tế
- xã hội phù hợp với những đặc điểm, đặc trưng của dân tộc ta [36, tr.43-49].
DSVH là một bộ phận hết sức quan trọng của nền văn hóa dân
tộc.Thái độ ứng xử với DSVH nói lên trình độ nhận thức của quốc gia, của
dân tộc đó. DSVH là tài sản, vốn quý của mỗi dân tộc, từ đó mỗi dân tộc có
thể giao lưu với nhau, làm phong phú cho nhau nhưng vẫn không đánh mất
bản sắc riêng của mình.
1.1.1.2. Khái niệm bảo tàng
Trên thế giới, bảo tàng đã ra đời, tồn tại và phát triển cùng với xã hội
con người cho đến nay đã trải qua các thời kì lịch sử khác nhau, đó là thời
kì cổ đại, thời kì trung cổ, thời kì phục hung, thế kỷ XVIII - XIX và thế kỷ
XX đầu thế kỷ XXI.
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Nhìn theo chiều dài lịch sử trên đây có thể nhận thấy ngay từ thời kỳ
cổ trung đại, con người đã có ý thức biết sưu tầm, thu thập và lưu giữ
những tác phẩm nghệ thuật, những di vật quý, những hiện vật có giá trị
thẩm mỹ, có giá trị lịch sử văn hóa và cả các sưu tập mẫu vật có giá trị
khoa học được lưu giữ trong các “kho báu” hay trong các “phòng hiếu kỳ”
(Kunscamera) để dần dần hình thành các bảo tàng ở thế kỉ sau nhằm trưng
bày giới thiệu các giá trị đó cho muôn đời sau. Nhưng trên thực tế, bảo tàng
với nghĩa hiện đại đã phát triển ở châu Âu vào thế kỉ VXIII. Thuật ngữ bảo
tàng “Museum” được sử dụng lần đầu tiên ở nước Anh, khi bảo tàng
Ashmolean được khánh thành và mở cửa đón công chúng vào năm 1643.
Từ đó đến nay trên thế giới bảo tàng đã ngày càng phát triển không ngừng
về số lượng và chất lượng với nhiều loại hình đa dạng, phong phú về kiểu,
loại, loại hình bảo tàng khác nhau, với một con số không nhỏ khoảng
65.000 bảo tàng [29,tr.88].
Như vậy, có thể khẳng định bảo tàng là một hiện tượng của xã hội, ra
đời, tồn tại và phát triển do nhu cầu của xã hội, nhằm đáp ứng những nhu
cầu thực tiễn của con người trong xã hội trong những thời kì lịch sử khác
nhau và phục vụ cho sự tiến bộ xã hội.
Còn ở Việt Nam, hệ thống các bảo tàng được hình thành và phát triển
trải qua các giai đoạn lịch sử sau đây:
- Một số bảo tàng do người Pháp xây dựng trước Cách mạng tháng
Tám năm 1945.
- Bảo tàng Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám từ 1945 đến 1954.
- Bảo tàng Việt Nam thời kì 1954 - 1975.
- Bảo tàng Việt Nam từ 1975 đến nay.
Sự nghiệp bảo tàng Việt Nam trải qua hơn nửa thế kỷ đã không ngừng
phát triển về số lượng, đến nay có khoảng 153 bảo tàng, trong đó có 123 bảo
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tàng công lập và 30 bảo tàng ngoài công lập [26]. Hệ thống bảo tàng Việt
Nam khá phong phú về loại hình, đa dạng về thể loại bao gồm: các bảo tàng
thuộc loại hình lịch sử xã hội, loại hình khoa học tự nhiên, loại hình nghệ
thuật, danh nhân lưu niệm … Trong quá trình hoạt động, hệ thống bảo tàng
Việt Nam đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo tồn DSVH dân
tộc, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc.
Như vậy, qua các số liệu bảo tàng trên thế giới và Việt Nam cho thấy vai
trò, vị trí của bảo tàng ngày càng phát triển không ngừng trong xã hội nói
chung và trong cơ quan văn hóa - khoa học - giáo dục nói riêng, đồng thời bảo
tàng có ảnh hưởng lớn đến công tác giáo dục và nâng cao dân trí trong xã hội.
Vì vậy, vấn đề nghiên cứu làm rõ khái niệm bảo tàng, nội dung, bản
chất cùng phạm vi hoạt động của bảo tàng trở thành một vấn đề quan trọng
trong lý luận bảo tàng học. Tham gia bàn luận và giải thích bảo tàng, có
nhiều nhà khoa học bảo tàng, nhà nghiên cứu ở các lĩnh vực khác nhau ở
Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nga, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc… do đó có
nhiều khái niệm về bảo tàng.
Ở đây, luận văn xin trình bày một số khái niệm có nội dung phản ánh
khá đầy đủ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, đặc trưng, chức năng và bản chất
của bảo tàng:
Trước hết là khái niệm mới nhất, gần đây nhất của ICOM (Hiệp hội
Bảo tàng quốc tế) được thông qua tại kì họp thứ 20 tại Seoul (Hàn Quốc)
tháng 10/2004 đã được tác giả Nguyễn Thị Huệ trình bày trong cuốn giáo
trình Cơ sở Bảo tàng học như sau:
Bảo tàng là một thiết chế văn hóa phi lợi nhuận, hoạt động
thường xuyên, mở cửa đón công chúng đến xem, phục vụ cho xã
hội và sự phát triển của xã hội. Bảo tàng sưu tầm, bảo quản,
nghiên cứu, thông tin và trưng bày các bằng chứng vật thế và phi
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vật thể về con người và môi trường của con người vì mục đích
nghiên cứu, giáo dục và thưởng thức [29, tr.110].
Khái niệm trên đây của ICOM đã phản ánh được đối tượng hoạt động
của bảo tàng bao gồm cả DSVH vật thể và phi vật thể, về con người và môi
trường xung quanh, đồng thời có bổ sung mới về chức năng cho bảo tàng
đó là phục vụ công chúng, phục vụ cho xã hội và sự phát triển của xã hội,
không lấy lợi nhuận làm mục đích, từ đó bảo tàng phải thực hiện được chức
năng nghiên cứu, giáo dục và thưởng thức của công chúng.
Có thể nói, hiện nay khái niệm bảo tàng của ICOM được nhiều quốc
gia trên thế giới nghiên cứu, vận dụng vào tình hình hoạt động thực tiễn sự
nghiệp bảo tàng của nước mình, trong đó có nước Nga. Các nhà bảo tàng
học ở Nga đã đưa ra khái niệm về bảo tàng của mình, được nhà nghiên cứu
bảo tàng Nguyễn Thị Huệ trình bày trong giáo trình Cơ sở bảo tàng học
như sau: “Bảo tàng là thể chế đa chức năng được hình thành một cách lịch
sử của ký ức xã hội, nhờ đó thực hiện được nhu cầu xã hội về tuyển chọn,
bảo quản và miêu tả nhóm đặc biệt các đối tượng văn hóa và tự nhiên được
xã hội công nhận là một giá trị kế truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác”[29,
tr.108].
Tiếp thu nội dung khoa học của khái niệm bảo tàng của ICOM và
nhiều nước khác trên thế giới, đồng thời bằng kết quả, kinh nghiệm thực
tiễn hoạt động của sự nghiệp bảo tàng Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua,
các nhà bảo tàng học Việt Nam cũng đưa ra khái niệm về bảo tàng, được
ghi trong Luật di sản văn hóa:
Bảo tàng là một thiết chế văn hóa có chức năng sưu tầm, bảo
quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu DSVH, thông tin và các
bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường
sống của con người nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập,
tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng [41, tr.66].
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Nội dung của khái niệm này ngắn gọn đã phản ánh đầy đủ các hoạt
động, đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của bảo tàng Việt Nam trong thời
kì hội nhập và phát triển.
Mặc dù có nhiều khái niệm về bảo tàng nhưng qua nghiên cứu tham
khảo nhiều tài liệu nghiệp vụ bảo tàng, tác giả Nguyễn Thị Huệ đã khẳng
định một số vấn đề cơ bản sau đây:
- Bảo tàng là một thiết chế văn hóa đặc thù, một cơ quan khoa học và
giáo dục.
- Đối tượng nghiên cứu, trưng bày của bảo tàng là những DSVH vật
thể và phi vật thể cùng môi trường xung quanh con người.
- Mục đích của bảo tàng là phục vụ công chúng.
- Các hoạt động của bảo tàng là nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng
bày giới thiệu các sưu tập về lịch sử xã hội, tự nhiên cho công chúng.
- Bảo tàng có nhiệm vụ tổ chức hoạt động dịch vụ, phục vụ khách
tham quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ bảo tàng [29, tr.110].
Như vậy, bảo tàng là một thiết chế văn hóa có lịch sử hình thành và tồn
tại cùng với nhu cầu gìn giữ những DSVH, khi còn nhu cầu tìm hiểu lịch sử,
kinh nghiệm của quá khứ, tiếp thu những giá trị của DSVH và nhu cầu giáo
dục truyền thống thì bảo tàng còn tồn tại và phát triển.
Trong luận văn đề cập đến quản lý của hoạt động bảo tàng tỉnh (tỉnh
Ninh Bình) vì vậy, tác giả luận văn sẽ trình bày thêm khái niệm bảo tàng
tỉnh (thành phố) được ghi tại điều 47 trong Luật Di sản văn hóa như sau:
“Bảo tàng cấp tỉnh là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập có giá trị ở địa
phương” [41].
Bảo tàng tỉnh thành phố là một bảo tàng mang tính chất tổng hợp nằm
trong hệ thống bảo tàng khảo cứu địa phương và là một bộ phận của các tổ
chức thiết chế văn hóa để tạo ra đời sống văn hóa ở mỗi địa phương do đó
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Bảo tàng tỉnh, thành phố phải tiến hành nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo
quản, trưng bày và giới thiệu những mẫu vật thiên nhiên và di vật lịch sử,
văn hóa, xã hội địa phương nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự
hào dân tộc, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, yêu Tổ quốc XHCN cho
nhân dân và động viên nhân dân ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
của Đảng và Nhà nước.
Qua nghiên cứu khái niệm bảo tàng địa phương cho thấy bảo tàng địa
phương có vai trò, vị trí quan trọng không những bảo tồn và phát huy di sản
văn hóa của địa phương mà là cơ quan có tác dụng trực tiếp phục vụ việc
nghiên cứu và giáo dục phổ biến kiến thức về nhiều lĩnh vực ở địa phương.
1.1.1.3. Khái niệm quản lý
Bất cứ người lãnh đạo nào cũng luôn muốn nghiên cứu về cách
thức quản lý không chỉ từ khi bắt đầu nhận vị trí công tác mà còn trong
suốt cả cuộc đời của mình. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về quản lý.
Bản thân khái niệm đó có tính đa nghĩa nên có sự khác nhau giữa nghĩa
rộng và nghĩa hẹp. Mặt khác, sự khác biệt về thời đại, xã hội, chế độ, nghề
nghiệp cũng tạo nên những cách lý giải, cách hiểu khác nhau về khái niệm
này. Xét trên phương diện ngữ nghĩa, quản lý thường được hiểu là chủ trì
hay phụ trách một công việc nào đó. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của
các phương thức xã hội sản xuất và sự mở rộng trong nhận thức của con
người, sự khác biệt về việc nhận thức khái niệm quản lý càng ngày càng rõ rệt.
Nghiên cứu về quản lý cho đến nay đã có khá nhiều định nghĩa được
đưa ra. Giáo trình Khoa học quản lý mà GS.TS Hồ Văn Vĩnh chủ biên đã
tập hợp và trình bày như sau:
Trước hết theo Fredrick Winslow Taylor người được coi là cha đẻ của
thuyết khoa học quản lý “Quản lý là biết được chính xác điều bạn muốn
người khác làm, và sau đó hiểu được rằng họ đã hoàn thành công việc một
cách tốt nhất và rẻ nhất” [56, tr.34].
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Ngoài ra, tác giả Henry Fayol đã đưa ra khái niệm quản lý cũng được
tác giả Hồ Văn Vĩnh nêu trong giáo trình Khoa học quản lý như sau: “Quản
lý hành chính là dự đoán và lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển, phối hợp và
kiểm tra” [56, tr. 36].
Từ đó, GS.TS Hồ Văn Vĩnh đã đưa ra khái niệm: “Quản lý là sự tác
động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể (người quản lý) tổ chức quản lý
lên khách thể quản lý (đối tượng quản lý) bằng một hệ thống pháp luật,
chính sách, nguyên tắc, các phương pháp nhằm tạo ra môi trường, điều kiện
cho sự phát triển đối tượng đạt mục tiêu đã đề ra” [56, tr.11].
Thông qua việc nghiên cứu một số khái niệm quản lý trên đây cho thấy:
Quản lý là hoạt động khách quan, nảy sinh khi cần có hoạt động tập
thể, nhằm thực hiện mục tiêu chung, quản lý có ở mọi tổ chức từ lớn đến
nhỏ, từ đơn giản đến phức tạp, trình độ xã hội càng cao đòi hỏi vai trò quản
lý ở tầm vĩ mô. Quản lý bao giờ cũng là một tác động hướng đích, có mục
tiêu xác định. Quản lý thể hiện mối quan hệ giữa hai bộ phận đó là chủ thể
quản lý và đối tượng quản lý. Quản lý là sự tác động bằng hệ thống luật lệ,
chính sách, nguyên tắc nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Quản lý xét về mặt
công nghệ còn là sự vận động của thông tin.
Khi xem xét về mặt bản chất thì quản lý là sự kết hợp nỗ lực chung
của con người trong tổ chức và việc sử dụng tất cả của cải vật chất thuộc
phạm vi sở hữu của tổ chức để đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất.
Như vậy, quản lý là một khoa học có vai trò quan trọng trong đời sống
và sự phát triển của xã hội. Nó là một hoạt động phổ biến trong mọi lĩnh
vực, mọi ngành nghề của xã hội, nó có mục đích rõ ràng và hướng đích cụ
thể, quản lý muốn đạt được hiệu quả cao thì phải có những phương pháp,
cách thức quản lý thích hợp.
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1.1.1.4. Khái niệm quản lý bảo tàng
Ngay từ rất sớm, con người đã có ý thức giữ gìn giá trị di sản văn
hóa trong đời sống cũng như biết được những mối nguy hại do tác động của
thiên nhiên và con người gây ra đối với những di sản đó. Hoạt động bảo tồn
di sản nhờ đó mà phát triển. Đến hiện nay, vấn đề bảo tồn và phát huy di
sản văn hóa càng ngày càng trở thành mối quan tâm của các nhà khoa học
và thu hút sự chú ý của toàn xã hội.
Bảo tàng là một thiết chế văn hóa đặc thù hình thành và phát triển từ
rất sớm trong lịch sử và tồn tài trong nhiều chế độ chính trị - xã hội, nhiều
giai đoạn lịch sử khác nhau. Tuy nhiên, chức năng trọng tâm, xuyên suốt
của bảo tàng chính là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai. Bảo
tàng còn là nơi lưu giữ, bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Ở
bất cứ quốc gia hay vùng miền nào, đến với bảo tàng, du khách sẽ có cái
nhìn tổng thể về lịch sử, văn hóa hay phong tục tập quán của vùng miền,
quốc gia đó.
Xuất phát từ những lý do trên, vai trò của bảo tàng cũng như hoạt
động của bảo tàng trong đời sống càng trở nên quan trọng. Bảo tàng cũng
cần tham gia giải quyết những vấn đề của xã hội hiện đại, góp phần nâng
cao nhận thức và ý thức cộng đồng đối với vấn đề bảo tồn di sản nói riêng,
vấn đề lịch sử, truyền thống và văn hóa nói chung.
Quản lý bảo tàng là một vấn đề rất quan trọng trong sự nghiệp bảo
tàng. Quản lý bảo tàng có trình độ tốt, xấu sẽ quyết định đến tương lai phát
triển của bảo tàng. Thực tế đã chứng minh, một bảo tàng tuy có ưu việt về
cán bộ, hiện vật, kiến trúc, thiết bị và kinh phí… nhưng nếu trình độ quản
lý thấp thì sẽ rất khó có những cống hiến xứng đáng, khiến cho sự nghiệp
bảo tàng có được sự phát triển cần có. Vì thế, quản lý một cách khoa học có
hiệu quả là điểm then chốt của sự phát triển của sự nghiệp bảo tàng.
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Quản lý là một khoa học, chỉ có vận dụng khoa học quản lý hiện đại
để làm tốt quản lý bảo tàng mới có thể làm cho bảo tàng có sức mạnh, phát
huy được tính tích cực của tập thể cán bộ nhân viên, phát huy giá trị hiện
vật bảo tàng, sáng tạo các hoạt động nhằm thỏa mãn công chúng, xã hội, từ
đó không ngừng nâng cao hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế của bảo tàng.
Đối với những nhiệm vụ quản lý cụ thể của bảo tàng, căn cứ vào tính chất,
nhiệm vụ, hiện trạng và tương lai phát triển của một bảo tàng, định ra
phương hướng, công tác cụ thể và kế hoạch phát triển sự nghiệp, sắp xếp
cơ cấu tổ chức, phân công hợp lý và quản lý hiệu quả, lựa chọn, bổ nhiệm
(hoặc tuyển chọn) cán bộ quản lý các cấp và cán bộ chuyên môn phù hợp
nhất, xây dựng nội dung quy chế cần thiết; thông qua kế hoạch, trong quá
trình thực hiện phải kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm thúc đẩy các
tổ chức hoạt động có hiệu quả và đảm bảo chất lượng để thỏa mãn yêu cầu
của công chúng ở mức độ cao nhất.
Từ lý luận của khoa học quản lý và chức năng của bảo tàng, hiện nay
có thể hiểu quản lý bảo tàng như sau:
Theo nghĩa rộng: “Quản lý bảo tàng là sự tác động bằng thể chế và tổ
chức nhằm bảo vệ, bảo quản di sản văn hóa vật thể, các bộ sưu tập của các
sở hữu khác nhau và phát huy di sản ấy phục vụ giáo dưỡng và nghiên cứu
của công chúng” [43, tr.38].
Theo nghĩa hẹp: “Quản lý bảo tàng là sự tác động tới sự chăm sóc bảo
quản hiện vật bảo tàng sử dụng chúng trong việc giáo dục khoa học và
phục vụ nghiên cứu” [43, tr.38] .
Từ các khái niệm trên về quản lý bảo tàng, dù theo nghĩa rộng hay
nghĩa hẹp thì mục đích cuối cùng cũng nhằm bảo tồn và phát huy một cách
tốt nhất các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được gìn giữ và trưng bày
trong bảo tàng. Bởi đó chính là cơ sở vật chất để bảo tàng thực hiện các
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hoạt động chuyên môn của mình. Như vậy, có thể nói, quản lý hoạt động
của bảo tàng là một hoạt động cần thiết, là vấn đề quan trọng trong sự
nghiệp bảo tàng. Nó như một trung tâm đầu não có nhiệm vụ nghiên cứu
phân tích, định hướng cho mọi hoạt động của bảo tàng. Hơn nữa, thông qua
việc nghiên cứu khái niệm trên đây có thể khẳng định quản lý bảo tàng là
một yếu tố sống còn trong quá trình phát triển và tiến bộ của bảo tàng. Nếu
không có cơ chế quản lý thích hợp, các bảo tàng không thể có được sự
chăm sóc và sử dụng hợp lý các sưu tập hiện vật bảo tàng, bảo tàng cũng
không thể duy trì và khuyến khích được các phần trưng bày và một chương
trình giáo dục có hiệu quả. Nếu không có sự quản lý thích hợp. bảo tàng có
thể dễ dàng đánh mất mối quan tâm và niềm tin của công chúng và có thể
gây nguy hại đến sự tồn tại của mình.
Qua việc nghiên cứu các khái niệm quản lý bảo tàng nêu trên, theo tác
giả quản lý bảo tàng là sự tác động bằng thể chế và tổ chức nhằm bảo tồn
DSVH và phát huy giá trị của chúng phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham
quan, học tập và thưởng thức của công chúng.
1.1.2. Mục tiêu, động lực và nguyên tắc quản lý bảo tàng
1.1.2.1.Mục tiêu quản lý bảo tàng
Mục tiêu chính là cái dẫn đường, là kim chỉ nam nhằm giúp chúng ta
chinh phục được những thử thách, đạt được những kết quả nhất định trong
cuộc sống. Về mặt lý luận, thì mục tiêu quản lý là đích phải đạt tới của quá
trình quản lý, nó định hướng và chi phối sự vận động của toàn bộ hệ thống
quản lý.
Mục tiêu và động lực quản lý là hai vấn đề rất quan trọng, quyết định
sự vận động và phát triển của hệ thống quản lý. Một khi nhà quản lý nắm
vững vai trò của mục tiêu và động lực, mối quan hệ giữa chúng thì họ sẽ
biết cách tác động đúng mức nhằm thúc đẩy hệ thống mà mình quản lý đạt
được những mục tiêu nhất định.
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Mục tiêu của quản lý là trạng thái mà người quản lý mong muốn đạt
được trong quá trình vận động của hệ thống ở mốc thời gian và không gian
xác định. Nó là đích mà mọi hoạt động của hệ thống hướng tới, có vai trò
định hướng và chi phối sự vận động của hệ thống.
Mục tiêu quản lý phải được xác định đầu tiên để dẫn dắt cả chủ thể và
đối tượng quản lý trong mọi hoạt động. Việc xác định mục tiêu trong quản
lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển. Xác định
mục tiêu đúng, hệ thống sẽ phát triển đúng hướng, ngược lại, hệ thống có
thể hoạt động không hiệu quả, thậm chí sai lầm dẫn đến mọi cố gắng đều
trở nên vô nghĩa.
Xác định mục tiêu đúng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt
động quản lý, nếu xác định mục tiêu sai, dù có đạt được mục tiêu thì toàn
bộ hệ thống cũng không thể phát triển được. Mỗi bảo tàng cần phải xác
định có hiệu quả mục tiêu quản lý của mình để từ đó đề ra quy hoạch phát
triển. Mục tiêu quản lý của bảo tàng gồm có:
- Mục tiêu cơ bản: tôn chỉ của bảo tàng là phục vụ xã hội và phát triển
xã hội. Sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu những vật chứng có liên quan đến
loài người và môi trường của nó, đồng thời trưng bày chúng để phục vụ
công chúng xã hội, phục vụ cho học tập, giảng dạy, nghiên cứu, thưởng
thức và nghỉ ngơi, đây là chức trách cơ bản của bảo tàng.
- Căn cứ vào tôn chỉ và chức trách cơ bản nêu trên, một bảo tàng trước hết
phải xác định tính chất, phương châm, nhiệm vụ, biên chế nhân viên, cơ cấu tổ
chức và nguồn kinh phí để đặt ra chương trình làm việc cho mình. Việc lập ra
chương trình này phải kết hợp quản lý pháp chế với quản lý khoa học, căn cứ
vào sự kết hợp giữa pháp luật hữu quan do Nhà nước ban hành với đặc điểm và
điều kiện của mình, định ra quy chế hoạt động cho bảo tàng mình. Quy chế
hoạt động sau khi được cấp trên phê duyệt sẽ có hiệu lực thi hành, nghĩa là có
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tính chất pháp quy và trở thành mục tiêu cơ bản của việc quản lý đối với từng
bảo tàng [43, tr.54].
- Mục tiêu có tính chất theo từng giai đoạn: Căn cứ vào mục tiêu quản
lý cơ bản, định ra mục tiêu quản lý, có thể trong giai đoạn 3 năm, 5 năm
hoặc dài hơn nữa, đây chính là kế hoạch trung hạn của bảo tàng. Mục tiêu
quản lý có tính chất giai đoạn (kế hoạch trung hạn) tốt nhất là có thể kết
hợp với chế độ trách nhiệm mục tiêu, nhiệm kỳ của giám đốc bảo tàng.
Mục tiêu chung hạn này chính là mục tiêu quản lý trong nhiệm kỳ của
giám đốc bảo tàng. Theo mục tiêu trung hạn, có thể định ra kế hoạch công
tác năm của bảo tàng. Kế hoạch công tác năm tức là mục tiêu quản lý
hàng năm [43, tr.55].
Quản lý là quá trình tổ chức và tiến hành hợp tác. Đối với bảo tàng mà
nói, việc từ giám đốc bảo tàng đến mỗi một nhân viên hiểu rõ mục tiêu công
tác của mình là vô cùng quan trọng. Mục tiêu công tác của giám đốc bảo
tàng là chế độ trách nhiệm về mục tiêu nhiệm kỳ, mục tiêu công tác của mỗi
nhân viên là chế độ trách nhiệm cương vị, chỉ có tăng cường hai mục tiêu
trách nhiệm này, bảo tàng mới có thể tiến hành thuận lợi việc quản lý có
hiệu quả.
Mục tiêu quản lý của mỗi bảo tàng nếu không đáp ứng được các nhu
cầu của công chúng xã hội, không thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh
bên ngoài thì sự quản lý như vậy sẽ không đạt hiệu quả.
1.1.2.2. Động lực của quản lý bảo tàng
Động lực là yếu tố quyết định sự vận động phát triển của toàn bộ hệ
thống quản lý nhằm đạt mục tiêu đã xác định.
- Động lực cũng có nhiều loại, nhiều mức độ khác nhau tùy theo cách
tiếp cận và nghiên cứu: có động lực gián tiếp; có động lực cá nhân, động
lực tập thể và động lực của cả cộng đồng xã hội; có động lực vật chất và
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động lực tinh thần. Xét một cách khái quát, con người vừa là mục tiêu vừa
là động lực quan trọng nhất, quyết định sự vận động, phát triển của hệ
thống quản lý.
Mục tiêu và động lực trong quản lý có mối quan hệ chặt chẽ, không
tác rời nhau. Mục tiêu đúng, tự nó trở thành động lực, mục tiêu sai hoặc
không phù hợp sẽ tiêu diệt động lực, không tạo ra sức mạnh của cả hệ thống.
Mỗi tổ chức thiết chế trong xã hội đều có chức năng xã hội nhất định.
bảo tàng là một thiết chế văn hóa được ra đời do nhu cầu của xã hội, do đó
khi xã hội cần một cái gì đó. Đó là mục tiêu chung, mục tiêu cơ bản của
bảo tàng. Vì vậy trách nhiệm của quản lý phải nhìn thấy nhu cầu đó của xã
hội để định mục tiêu của bảo tàng mình.
Tôn chỉ mục đích của bảo tàng là vì xã hội và sự phát triển của xã hội
mà bảo tàng phục vụ. Do đó, bảo tàng phải nghiên cứu, sưu tầm, thu thập,
bảo quản những bằng chứng về con người, sự việc và môi trường xung
quanh con người đồng thời giới thiệu chúng cho cộng đồng xã hội nhằm
phục vụ nâng cao tri thức, học tập, giáo dục, thưởng ngoạn và nghỉ ngơi, đó
cũng là chức năng cơ bản của bảo tàng [43, tr.56].
1.1.2.3. Nguyên tắc quản lý hoạt động bảo tàng
Để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo tàng, thông thường phải tuân thủ
theo các nguyên tắc cơ bản sau:
- Kiên trì định hướng phục vụ xã hội và phục vụ nhân dân:
Quản lý bảo tàng trước hết phải có tư tưởng chỉ đạo đúng đắn. Tư
tưởng chỉ đạo mà ICOM đã đề ra là phục vụ xã hội và phát triển xã hội, còn
ở Việt Nam là để phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân. Như vậy, cần căn cứ
vào phương châm chỉ đạo xây dựng CNXH mang bản sắc văn hóa Việt có
tính tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong công tác quản lý, phải kiên
quyết quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
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Nhà nước, bảo đảm việc quán triệt chấp hành pháp lệnh, chính sách có liên
quan đến bảo tàng, không ngừng nâng cao trình độ công tác và phục vụ
trong hoạt động bảo tàng [43, tr.46].
- Cố gắng thích ứng với tình thế mới của cơ chế thị trường theo định
hướng XHCN, dựa vào công chúng, xã hội hóa để xây dựng bảo tàng:
Bảo tàng phải thay đổi hướng tư duy cũ của cơ chế kinh tế, chỉ mang
tính kế hoạch, thiếu thực tế trước đây, đồng thời với việc tranh thủ sự tham
gia nhiều hơn của nhà nước, phải động viên xã hội tham gia tích cực (xã
hội hóa hoạt động bảo tàng), dựa vào sức lực của xã hội để mở ra con
đường mới trong việc xây dựng bảo tàng có liên hệ mật thiết với xã hội,
chú ý lắng nghe tiếng nói của công chúng, của xã hội, tìm sự ủng hộ và
phương hướng cùng phương pháp cải tiến quản lý từ công chúng [43, tr.47].
- Xuất phát từ đặc điểm và thực tiễn của bảo tàng:
Bảo tàng là cơ quan giáo dục văn hóa xã hội có đặc điểm riêng của
mình. Việc quản lý bảo tàng, không thể dùng phương pháp lãnh đạo của cơ
quan hành chính nhà nước nói chung để quản lý, cũng không thể dùng
phương pháp lãnh đạo các đoàn văn thể văn nghệ, nhà trường hoặc cơ quan
nghiên cứu khoa học để quản lý, càng không thể dùng phương pháp quản lý
xí nghiệp để quản lý. Quản lý bảo tàng cần phải thích ứng với đặc điểm và
thực tế riêng của mỗi bảo tàng cũng như quy luật của nó.
Quản lý bảo tàng vừa phải chú ý tổng kết những kinh nghiệm thành
công trước đây, vừa phải chú ý chặt chẽ đến làn sóng cải cách đang dấy lên
trong cả nước cùng với những chiều hướng mới, kinh nghiệm mới của sự
nghiệp bảo tàng thế giới. Quản lý bảo tàng phải xuất phát từ thực tế nhìn về
tương lại, áp dụng các bước đi thiết thực có hiệu quả, gắng sức đuổi kịp
từng bước phát triển của bảo tàng thế giới [43, tr. 48].
- Nâng cao hiệu quả, coi trọng hiệu quả thực tế:
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Cốt lõi của quản lý là vấn đền hiệu quả thực tế của quản lý, là tiêu
chuẩn chủ yếu để đánh giá công tác quản lý tốt hay chưa tốt. Hiệu quả của
quản lý chủ yếu biểu hiện ở ba mặt sau đây:
Thứ nhất, trình độ tổ chức hợp lý các nhân tố trong hệ thống quản lý.
Bất kì sự quản lý nào của bảo tàng cũng đều có vấn đề con người, tài chính,
hiên vật và chế độ. Quản lý muốn hiệu quả cao thì phải tổ chức hợp lý những
nhân tố này. Trước tiên là vấn đề con người, phải khéo léo phát huy sở
trường và tinh thần chủ động cũng như căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể
để xây dựng cơ chế phù hợp với tâm tư, nguyện vọng, khuyến khích và ràng
buộc các thành viên trong cơ quan cùng chung tay, chung sức. Tích cực hoàn
thành công tác theo chức trách của mình, phải sử dụng kinh phí và thiết bi
một cách hợp lý, tận dụng mọi khả năng tiêu hao ít, để đạt nhiều thành quả
phù hợp với mục đích. Đây cũng là một nguyên tắc quản lý phổ biến cần
tuân thủ nghiêm túc.
Thứ hai, mức độ thông suốt của quy trình quản lý. Quản lý là một quá
trình lưu thông không gián đoạn. Nó bao gồm sự lưu thông hợp lý của nhân
viên, tiền của, cũng bao gồm các quá trình nảy sinh, truyển dẫn và xử lý
thông tin. Những quá trình lưu thông này càng thông suốt thì hiệu quả
quản lý càng cao. Thực tiễn đã chứng minh rằng, trong quá trình quản lý,
bất kì một khâu nào thông suốt đều ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả
quản lý. Vì thế, trong quá trình thực hiện mục tiêu quản lý. Bảo tàng nhất
định phải chú ý khắc phục các trở lực và nhân tố không tốt, xây dựng các
quy tắc và chế độ liên quan nhằm đảm bảo quy trình quản lý thông suốt
nhanh chóng.
Thứ ba, hiệu quả xã hội của quản lý. Hoạt động quản lý của bảo tàng,
cuối cùng sẽ sản sinh những hiệu quả tích cực nhất định, đây là mục đích
chủ yếu của công tác quản lý bảo tàng. Hiệu quả xã hội ngày càng lớn thì
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tiếng vang trong đời sống cộng đồng xã hội càng lớn, chứng tỏ trình độ
quản lý của Bảo tàng càng cao, hiệu quả quản lý cũng nâng lên rõ rệt
[43,tr. 48].
1.1.3. Nội dung quản lý hoạt động của bảo tàng
Quản lý hoạt động của bảo tàng đầu tiên phải xác định được tính chất,
phương châm, biên chế nhân viên, các công trình bảo tàng, chăm sóc và
bảo hành chúng, cơ cấu tổ chức và nguồn kinh phí mà xây dựng chương
trình công tác. Từ đó, xây dựng chương trình công tác phải kết hợp pháp
chế bảo tàng và khoa học quản lý, căn cứ vào pháp quy của nhà nước kết
hợp với đặc điểm và điều kiện, bảo tàng cần xây dựng những bản "điều lệ"
hoặc "chương trình" cho mình.
Quản lý hoạt động bảo tàng gồm các lĩnh vực sau:
- Quản lý hoạt động chuyên môn bảo tàng
- Quản lý nguồn nhân lực
- Quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật
- Quản lý tài chính
- Quản lý các dịch vụ
- Công tác kiểm tra của bảo tàng; [43, tr. 78].
Mỗi bảo tàng là một thiết chế văn hóa - giáo dục có những đặc trưng,
tính chất riêng về nội dung trưng bày, hiện vật và sưu tập hiện vật nhằm
đáp ứng nhu cầu của công chúng. Đồng thời tính chất đặc trưng riêng biệt
ấy còn được thể hiện ở các hoạt động nghiêp vụ, chức năng xã hội, trình
độ công chức - viên chức, phương thức tổ chức quản lý và nguồn kinh phí
hoạt động...
Trên thực tế loại và loại hình bảo tàng rất đa dạng và phong phú,
nhưng dù bảo tàng thuộc loại và loại hình nào thì mọi hoạt động chuyên
môn của bảo tàng như công tác: nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản,
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trưng bày và giáo dục tuyên truyền, đều phải dựa trên cơ sở các tư liệu,
hình ảnh, sưu tập hiện vật và hiện vật bảo tàng, chúng là đối tượng quan
trọng nhất để công chúng hưởng thụ giá trị văn hóa và phục vụ cho công
chúng là chủ thể hưởng thụ giá trị văn hóa mà bảo tàng lưu giữ. Do đó
công tác điều hành, quản lý, công tác nghiệp vụ và cả các dịch vụ trong bảo
tàng đều phải hướng tới và đạt được mục đích đó.
- Về công tác quản lý điều hành gồm có: ban lãnh đạo; hội đồng khoa
học; hội đồng tư vấn khoa học.
- Về các khâu công tác nghiệp vụ gồm có: nghiên cứu, sưu tầm, kiểm
kê, bảo quản, trưng bày và giáo dục tuyên truyền. Các khâu công tác này có
mối quan hệ chặt chẽ với nhau và trong mỗi khâu công tác lại có các nhiệm
vụ cụ thể. Cán bộ làm việc trong các bộ phận này là người có chuyên môn
khác nhau được đào tạo từ nhiều trường, khoa, ngành khác nhau, do đó năng
lực, sở trường, lứa tuổi và tâm lý khác nhau. Vì vậy, vấn đề đặt ra là bố trí vị
trí việc làm và tìm công việc, điều hành, ứng xử như thế nào để họ có thể
phát huy được hết khả năng cá nhân mà không hạn chế khả năng công
việc cũng như khả năng của đồng nghiệp khác, đồng thời tạo ra sự "cộng
hưởng" cao nhất trong công việc, làm cho mỗi bộ phận chuyên môn của
bảo tàng đều hoạt động tốt và hiệu quả. Trách nhiệm này thuộc về ban
lãnh đạo của bảo tàng và ý thức tự giác làm việc của mỗi cá nhân trong
tập thể mỗi bảo tàng.
1.1.4. Văn bản pháp lý về quản lý bảo tàng
Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của đất nước, của dân tộc,
là chất liệu gắn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là cơ sở để sáng tạo
những giá trị tinh thần mới và là một bộ phận của DSVH nhân loại, có vai
trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.
Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã có nhiều
hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy kho tàng DSVH của dân tộc. Ngay sau
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Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã ký Sắc lệnh số 65/SL về việc bảo tồn cổ tích trên toàn quốc. Có thể nói,
đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Nhà nước Việt Nam mới đối
với vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị DSVH dân tộc.
Từ đó cho đến nay, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật
liên quan đến các hoạt động bảo vệ và phát huy các giá trị DSVH. Hiến pháp
năm 1992 của nước ta do Quốc hội ban hành đã quy định trách nhiệm của
Nhà nước, các tổ chức và nhân dân về bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị
DSVH dân tộc. Cùng với Hiến pháp năm 1992, Luật Di sản văn hóa năm
2001 được công bố chính thức và được sửa đổi bổ sung năm 2009 cùng
nhiều văn bản quy phạm pháp luật là cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động
bảo vệ và phát huy giá trị DSVH, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước,
nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy
giá trị DSVH, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Cùng tham gia bảo vệ và phát huy giá trị DSVH, phải kể đến một thiết
chế văn hóa mang tính đặc thù đó là bảo tàng. Để thực hiện tốt công tác quản
lý các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, quản lý các nguồn lực, công tác
thanh tra, kiểm tra….thì tất cả các bảo tàng ở nước ta bao gồm các bảo công
lập, các bảo tàng ngoài công lập đều phải dựa trên cơ sở các văn bản pháp
quy hướng dẫn chỉ đạo cụ thể của nhà nước như Luật Di sản văn hóa, các
nghị định, thông tư, chỉ thị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Luật Di sản văn hóa bao gồm 7 chương, 74 điều. Chương một (điều 113: những quy định chung), Chương hai (điều 14-16: Quyền và nghĩa vụ của
tổ chức, cá nhân đối với DSVH), Chương ba (điều 17-27: Bảo vệ và phát
huy giá trị DSVH phi vật thể), Chương bốn (điều 28-53: Bảo vệ và phát huy
giá trị DSVH vật thể), chương năm (điều 54-68: Quản lý Nhà nước về
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DSVH), chương sáu (điều 69-72: Khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật),
Chương bảy (điều 73-74: Điều khoản thi hành).
Luật Di sản văn hóa đã cụ thể hóa đường lối, chính sách, thể hiện tầm
tư duy đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi
cho tiến trình dân chủ hóa và xã hội hóa các hoạt động bảo vệ và phát huy
giá trị DSVH, mở rộng phạm vi điều chỉnh ra cả DSVH phi vật thể, điều
chỉnh các lĩnh vực hoàn toàn mới và hoàn thiện, nâng cao những vấn đề đã
được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật trước đây cho phù hợp
với thực tiễn và thông lệ quốc tế. Riêng đối với lĩnh vực bảo tàng trong Luật
Di sản văn hóa đã quy định rõ về việc thành lập bảo tàng tư nhân, mua bán
di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam, đưa di vật, cổ vật,
bảo vật quốc gia ra nước ngoài nhằm mục đích nghiên cứu, bảo quản và giao
lưu văn hóa. Đồng thời, trong Luật Di sản văn hóa còn khẳng định bảo tàng
có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng, các tiêu chí để xếp hạng bảo
tàng, đồng thời đưa ra những điều kiện cụ thể để thành lập bảo tàng, phân
cấp quản lý và xác định rõ ràng trách nhiệm của các cấp chính quyền, các
bộ, ngành ở Trung ương và địa phương trong việc bảo vệ và phát huy giá trị
DSVH trong đó có bảo tàng.
Cùng với Luật Di sản văn hóa còn có Quyết định số 156/2005/QĐTTg ngày 23/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng
thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020. Đây là văn bản quản lý Nhà
nước quan trọng về DSVH mà các bảo tàng quốc gia, các bảo tàng chuyên
ngành, các bảo tàng tỉnh thành phố và các bảo tàng khác thuộc quản lý của
Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội và tư nhân trên toàn lãnh thổ Việt Nam
phải quán triệt nội dung, tinh thần của quyết định trong đó phải nắm rõ mục
tiêu chung, mục tiêu cụ thể, công tác quản lý đầu tư xây dựng quy hoạch, kế
hoạch, dự án và tổ chức thực hiện.
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Về vấn đề tổ chức và hoạt động của bảo tàng trong đó bao gồm bảo
tàng công lập và bảo tàng ngoài công lập, ngày 31/12/2010, Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 18/2010/TTBVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng. Thông tư này áp
dụng đối với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam tham gia việc thành lập, tổ chức
và hoạt động bảo tàng tại Việt Nam. Thông tư gồm có 13 điều. Điều 1: đối
tượng, phạm vi điều chỉnh; Điều 2: Đặt tên bảo tàng; Điều 3: Tổ chức của
bảo tàng; Điều 4: hội đồng khoa học của bảo tàng; Điều 5: Hoạt động ngiên
cứu khoa học; Điều 6: Hoạt động sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di
sản văn hóa phi vật thể; Điều 7: Hoạt động kiểm kê; Điều 8: Hoạt động bảo
quản, Điều 9: Hoạt động trưng bày tài liệu hiện vật và giới thiệu DSVH phi
vật thể; điều 10: hoạt động giáo dục, điều 11: hoạt động truyền thông, điều
12: Hoạt động dịch vụ; Điều 13: Điều khoản thi hành.
Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL là một trong những văn bản
quản lý nhà nước về DSVH danh cho bảo tàng đã và đang được hệ thống
bảo tàng nước ta quán triệt và thực hiện dưới sự theo dõi, giám sát và kiểm
tra của Cục Di sản văn hóa. Thông tư này thay thế và có nhiều điều khoản
mới so với Quyết định số 132/1998-QĐBVHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa
thông tin ban hành cũng có nội dung về tổ chức và hoạt động của bảo tàng
đó là: Trong Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL đã nói rõ hoạt động
truyền thông của bảo tàng trong thời kỳ hiện đại và có vai trò quan trọng
không thể thiếu được trong hoạt động của bảo tàng. Mặt khác, trong Thông
tư số 18/2010/TT-BVHTTDL còn nêu rõ bảo tàng được phép tổ chức và
thực hiện 9 loại hoạt động dịch vụ khác nhau trong bảo tàng nhằm đáp ứng
nhu cầu học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của công chúng hoặc đơn
đặt hàng của các tổ chức và cá nhân yêu cầu.
Để thực hiện những điều khoản được ghi trong Luật Di sản văn hóa,
Nhà nước ta còn ban hành một số thông tư, quyết định khác hướng dẫn, quy

30
định về nội dung hoạt động của bảo tàng công lập như Quyết định số
70/2006/QĐ-BVHTT ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin
ban hành Quy chế kiểm kê hiện vậy bảo tàng gồm có 6 chương, 18 điều.
Trong quy chế này nói rõ phạm vi, đối tượng áp dụng và nội dung hoạt động
kiểm kê hiện vật bảo tàng, trách nhiệm của cán bộ quản lý và cán bộ kiểm kê
hiện vật bảo tàng, điều kiện nhập hiện vật vào kho bảo tàng, quy trình kiểm
kê hiện vật, việc xuất nhập lại hiện vật trong phạm vi bảo tàng và điều khoản
thi hành.
Cùng với quyết định trên đây, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch còn
ban hành Thông tư số 11/2003/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2013 Về sưu tầm
hiện vật của bảo tàng công lập. Thông tư này được áp dụng đối với bảo tàng
công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sưu tầm hiện vật ở
bảo tàng, gồm 3 chương, 16 điều (Chương một: Những quy định chung,
Chương hai: Những quy định cụ thể, Chương ba: Tổ chức thực hiện). Có thể
nói, Thông tư số 11/2003/TT-BVHTTDL cũng là một trong những văn bản
quản lts nhà nước về DSVH rất quan trọng để các bảo tàng thực hiện sưu
tầm hiện vật, tổ chức các phương thức sưu tầm, huy động nguồn kinh phí, tổ
chức thẩm định đối với những hiện vật phải mua và làm hồ sơ hiện vật dự
kiến mua của bảo tàng. Đây là những điểm mới phù hợp với thực tiễn trong
công tác sưu tầm hiện vật có giá tri của bảo tàng trong thời kỳ hiện đại. Dựa
vào những nội dung Thông tư đã quy định này, các bảo tàng công lập ở nước
ra có cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện công tác sưu tầm, tránh được
nhiều vướng mắc, sai lầm có thể xảy ra khi xử lý thu nhận hiện vật có giá trị
trong bảo tàng.
1.1.5. Vai trò của quản lý hoạt động bảo tàng
Trước hết, bảo tàng có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội.
Các bảo tàng tạo ra những hiệu ích rất lớn về văn hóa - xã hội cho các địa
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phương. Nó đảm nhận việc bảo quản và bảo tồn các giá trị di sản tự nhiên
và văn hóa của cộng đồng, phục vụ như một tiêu điểm văn hóa liên kết
cộng đồng, nó hỗ trợ cho giáo dục và hoạt động các sự kiện văn hóa ở địa
phương. Các bảo tàng cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong đổi mới nền
kinh tế của vùng nông thôn hay đô thị. Mặt khác, bảo tàng còn góp phần vào
công tác quy hoạch lại toàn diện địa phương, tạo ra cảnh quan văn hóa mới,
tạo thành khu du lịch hấp dẫn... thúc đẩy các dịch vụ khác của địa phương.
Đồng thời nó cũng tạo ra việc làm cho người dân địa phương, và là nơi trình
diễn, đào tạo, thu hút đầu tư ngân sách của địa phương. Các bảo tàng đóng
góp lợi ích chính trị cho địa phương, người dân địa phương sẽ tự hào về
những nét văn hóa đặc sắc riêng của địa phương mình, đồng thời người dân
còn hiểu một cách sâu sắc về nguồn gốc cộng đồng của mình. Hơn nữa có
thể nói các bảo tàng còn là một phương tiện quản thông của địa phương.
Những lợi ích này là những lợi thế để các nhà quản lý khai thác tiềm năng
của bảo tàng.
Bảo tàng là công cụ đắc lực trong sự nghiệp cách mạng nói chung và
mặt trận tư tưởng văn hóa nói riêng. Nói một cách khác bảo tàng là lĩnh
vực đặc biệt của ngành văn hóa mà thông qua đó người ta phát hiện ra quá
khứ hiểu hiện tại và định hướng tương lai. Việt Nam đang bước vào thời kỳ
đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhận thức được hiệu quả
của công tác giáo dục của bảo tàng, chúng ta càng thấy được vai trò to lớn
của nó trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trong giai đoạn
hiện nay. Mặt khác, công tác giáo dục của bảo tàng muốn đạt được hiệu
quả tốt không có con đường nào khác buộc chúng ta nhìn nhận một cách
bức thiết, gắn với thưc tại đời sống văn hóa - xã hội hiện nay.
Một trong những thành tựu văn hóa Việt Nam trong thế kỉ XX là hình
thành hệ thống các bảo tàng. So với các nước trên thế giới số lượng và hoạt
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động của bảo tàng Việt Nam còn có những mặt hạn chế, nhưng đến nay, sự
thay đổi về lượng và chất tại các bảo tàng Việt Nam đã không ngừng được
phát triển. Quá trình phát triển đó đã hình thành lên một hệ thống bảo tàng
với đủ loại và loại hình khác nhau. Bảo tàng Việt Nam với chức năng và
nhiệm vụ của mình, đã và đang đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn và phát
huy những giá trị DSVH dân tộc cùng với quá trình phát triển của đất nước,
ngành bảo tàng Việt Nam đang được kiện toàn.
Là sản phẩm của chế độ xã hội, hầu hết các bảo tàng ở Việt Nam đều
phản ánh khách quan những nội dung và trình độ kinh tế xã hội tương ứng.
Là công cụ đặc biệt của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các bảo tàng
Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục, vận động nhân
dân thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chiến lược trong mỗi thời kì lịch
sử. Hoạt động giáo dục của Bảo tàng nhằm mục đích xây dựng con người
Việt Nam hoàn thiện về nhân cách.
Bảo tàng có ý nghĩa rất lớn trong việc làm thức dậy và khai thác được
tiềm năng tinh thần của dân tộc Việt Nam. Tiềm năng đó chính là một
trong hai yếu tố đảm bảo cho công cuộc đổi mới của đất nước đi đến thắng
lợi, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đang tiến hành công cuộc đổi mới
thực tế chỉ ra rằng: Bất cứ hoạt động nào, một công việc hay một cuộc cách
mạng nào đều có mục đích rõ ràng. Để đạt được mục đích đó cần phải có
quyết tâm cao, muốn có quyết tâm cao và lòng dũng cảm nhất thiết phải có
niềm tin. Niềm tin ở đây là truyền thống cha ông, niềm tin vào dân tộc,
niềm tin vào sự nghiệp đang thực hiện. Công cuộc đổi mới của Việt Nam
hiện nay là sự nghiệp to lớn của toàn dân tộc. Muốn vậy phải có sức mạnh
tổng hợp, phải khai thác triệt để các tiềm năng vật chất và tiềm năng tinh
thần. Do đó, cần phải giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ trong đó bảo
tàng đóng vai trò quan trọng.
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Trong quản lý hoạt động của bảo tàng công lập, tùy theo nội dung,
loại hình, tính chất, phạm vi và quy mô… của bảo tàng sẽ có được một cơ
cấu tổ chức hợp lý, số lượng cán bộ, viên chức phù hợp, cơ sở vật chất –
phương tiện kỹ thuật quan trọng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của
mình theo sự quản lý trực tiếp và chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên của
bảo tàng đó.
Đối với nhiệm vụ cụ thể của một bảo tàng, căn cứ vào tính chất,
nhiệm vụ, hiện trạng và sự phát triển trước mắt và lâu dài, chế định công
tác cụ thể và kế hoạch phát triển sự nghiệp mà bảo tàng bố trí phân công
cán bộ - nhân viên hợp lý, quản lý cơ cấu tổ chức hữu hiệu. Phối hợp các
hoạt động công tác của bảo tàng thông qua kế hoạch, kiểm tra, tổng kết,
nhằm đẩy mạnh liên tục các tổ chức hoạt động có hiệu quả và chất lượng
để thỏa mãn yêu cầu tối đa của công chúng.
Chính vì vậy, quản lý hoạt động của bảo tàng là việc làm cần thiết
trong giai đoạn hiện nay. Trình độ quản lý ra sao, trên một mức độ nhất
định quyết định sự tốt xấu của công tác bảo tàng và triển vọng phát triển
của sự nghiệp bảo tàng. Thực tế đã chứng minh rằng một bảo tàng tuy có
đầy đủ điều kiện về cán bộ, hiện vật, kiến trúc, thiết bị và kinh phí... nhưng
nếu trình độ quản lý thấp thì cũng sẽ rất khó có những cống hiến xứng
đáng, để cho sự nghiệp bảo tàng có được sự phát triển cần có. Vì thế, quản
lý một cách khoa học có hiệu quả là điểm then chốt của sự phát triển trong
sự nghiệp bảo tàng. Nếu tách rời sự quản lý này, thì chức năng cơ bản của
Bảo tàng rất khó có thể thực hiện được đầy đủ.
Xét dưới góc độ quản lý, thì hệ thống bảo tàng Việt Nam được phân
chia thành: Bảo tàng quốc gia, Bảo tàng chuyên ngành, Bảo tàng ngoài công
lập. Xét về loại hình, có bảo tàng thuộc loại hình lịch sử xã hội, Bảo tàng
khoa học tự nhiên, Bảo tàng nghệ thuật, Bảo tàng địa phương, Bảo tàng lưu
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niệm. Căn cứ vào tính chất, nhiệm vụ, hiện trạng và tương lai phát triển của
mỗi bảo tàng, thì trong quản lý hoạt động của mình, mỗi bảo tàng cần định
ra được công tác cụ thể và kế hoạch phát triển sự nghiệp, sắp xếp cơ cấu tổ
chức phân công hợp lý và quản lý hiệu quả, lựa chọn, bổ nhiệm (hoặc tuyển
chọn) cán bộ quản lý các phòng, ban chức năng và cán bộ chuyên môn thích
hợp nhất, xây dựng nội quy chế độ cần thiết, thông qua kế hoạch kiểm tra,
tổng kết và áp dụng các biện pháp cần thiết khác để tổ chức và thúc đẩy một
cách có hiệu quả công tác và hoạt động bảo tàng, nhằm không ngừng nâng
cao chất lượng và hiệu quả công tác, thỏa mãn yêu cầu của công chúng ở
mức độ cao nhất. Vì thế, quản lý bảo tàng là công trình hệ thống có tính đa
dạng rất quan trọng trong sự nghiệp bảo tàng hiện nay.
1.2. Tổng quan về Bảo tàng Ninh Bình
1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển Bảo tàng
Tháng 12 năm 1975 hai tỉnh Nam Hà và Ninh Bình hợp nhất thành tỉnh
mới có tên gọi là Hà Nam Ninh, phòng Bảo tàng Ninh Bình và phòng bảo
tàng Hà Nam sát nhập thành Bảo tàng Hà Nam Ninh. Từ đó cho đến năm
1991 hoạt động bảo tàng của địa phương Ninh Bình nằm trong hoạt động
chung của bảo tàng Hà Nam Ninh [30, tr. 48].
Đến tháng 12 năm 1991, Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ nhất đã quyết
định tách tỉnh Hà Nam Ninh thành hai tỉnh Nam Hà và Ninh Bình. Đây là
một sự kiện xã hội quan trọng làm thay đổi toàn diện đối với chính quyền và
nhân dân hai tỉnh mới.
Ngay sau khi tái lập, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã quan
tâm, tạo điều kiện để cho Bảo tàng Ninh Bình phát triển, tìm địa điểm và đầu
tư kinh phí xây dựng tòa nhà bảo tàng. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Bảo
tàng Ninh Bình lúc này là một mặt kế thừa những tài liệu, hiện vật sau khi
tách bảo tàng, mặt khác tiếp tục sưu tầm, bổ sung những tài liệu hiện vật về
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lịch sử, văn hóa của Ninh Bình qua các thời kỳ lịch sử phục vụ cho công tác
trưng bày, giáo dục truyền thống yêu nước, hăng say lao động sản xuất, xây
dựng quê hương, đất nước giàu đẹp hơn.
Ngày 1 tháng 9 năm 1995, nhân kỷ niệm 50 thành lập nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công trình Bảo tàng Ninh Bình được cắt băng
khánh thành. Công trình này được xây dựng trên khuôn viên có tổng diện
tích là 1.200m2 gồm 3 tầng;
Trong đó, diện tích trưng bày là 500m2;
Không gian làm kho bảo quản, gìn giữ hiện vật bảo tàng (2 kho bảo
quản theo chất lượng);
Không gian làm việc của cán bộ viên chức trong bảo tàng (3 phòng);
Không gian để cất giữ trang thiết bị và phương tiện cần thiết phục vụ
cho hoạt động của bảo tàng (2 phòng);
Lúc này, Bảo tàng Ninh Bình có nội dung trưng bày như sau:
Bảo tàng Ninh Bình có tổng diện tích sàn trưng bày là 500m2, trưng
bày hơn 400 tài liệu hiện vật và hình ảnh. Hệ thống trưng bày gồm 3 phần
chính:
Phần thứ nhất: Khái quát về điều kiện thiên nhiên, khoáng sản, động
thực vật của Ninh Bình. Thể hiện bằng bản đồ lớn, hình ảnh, hợp hình sinh
thái và mẫu vật tự nhiên, khoáng sản, động thực vật.
Phần thứ hai: Lịch sử xã hội trước Cách mạng tháng Tám năm 1945,
phần trưng bày này gồm 13 đề mục khác nhau.
Phần thứ ba: Lịch sử xã hội Ninh Bình sau Cách mạng tháng Tám
năm 1945 đến năm 1975 và tiến lên chủ nghĩa xã hội cùng cả nước. Phần
trưng bày này bao gồm 4 đề mục [30, tr.48].
Nội dung trưng bày của Bảo tàng Ninh Bình đã phục vụ khách tham
quan đến năm 2014. Sau đó, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sở, ban
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ngành và sự nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo bảo tàng tỉnh Ninh Bình với
mục đích đổi mới nội dung trưng bày của bảo tàng tỉnh Ninh Bình theo xu
hướng đổi mới của bảo tàng học, đồng thời thực hiện phương hướng, mục
tiêu cụ thể phát triển bảo tàng tỉnh, thành phố đã được đề cập trong Luật Di
sản văn hóa. Do vậy, sau một thời gian chuẩn bị tích cực về mọi mặt như
kinh phí, nguồn nhân lực, các chuyên gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiện
vật sưu tầm… dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc, nội dung đề cương, ý
tưởng, giải pháp và thiết kế trưng bày đã được phê duyệt chính thức cho
bảo tàng tỉnh Ninh Bình. Từ 2015 đến nay, nội dung trưng bày đã được đổi
mới, bao gồm trưng bày trong nhà và trưng bày ngoài trời khác hẳn trưng
bày cũ [6].
1.2.2. Nội dung trưng bày
Qua quá trình nghiên cứu khảo sát thực tế của Bảo tàng Ninh Bình
cho thấy hiện nay, phần trưng bày gồm hai khu vực chính: Trưng bày trong
nhà và trưng bày ngoài trời.
1.2.2.1. Trưng bày trong nhà
Trưng bày nội thất của bảo tàng có diện tích khoảng 500m2, trưng
bày, thông qua các tài liệu, hiện vật, hình ảnh, Bảo tàng đã phản ánh sinh
động vẻ đẹp một vùng đất cổ “non nước hữa tình” và quá trình đấu tranh
dựng nước, giữ nước oanh liệt của nhân dân Ninh Bình. Phần trưng bày này
gồm có 3 tầng với các chủ đề sau đây:
Chủ đề thứ nhất: Ninh Bình - dấu ấn một vùng đất cổ
Trưng bày những hình ảnh, hiện vật về lịch sử tự nhiên, tài nguyên
thiên nhiên và lịch sử Ninh Bình từ thời Tiền sơ sử với các sưu tập tiêu
biểu như: Sưu tập thú rất sinh động và đa dạng (gấu, báo, hổ, nai, hươu, lợn
rừng trăn, rắn, sóc, bướm, chim…) và những hình ảnh về các thắng cảnh
nổi tiếng ở Ninh Bình với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và

37
những trung tâm bảo tồn thiên nhiên đặc biệt quý giá như Rừng quốc gia
Cúc Phương, Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long... Những sưu tập hiện
vật khảo cổ học Đồng Vườn, Hang Sáo, Mán Bạc, Động Người Xưa... rất
phong phú về chất liệu, đa dạng về loại hình như công cụ lao động bằng đá,
vỏ nhuyễn thể, đồ trang sức bằng gốm, sừng, đồ dùng bằng gốm (nồi, bát,
cốc, vật hình nấm)...
Với các hiện vật, sưu tập hiện vật được trưng bày trước đây còn có
sưu tập hiện vật tiêu biểu khác như Sưu tập trống đồng Đông Sơn (Nho
Quan), sưu tập gạch lát nền và xây tường thế kỷ X, sưu tập cột kinh Phật,
sưu tập đất nung hình con vịt, sưu tập tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ
dân gian, sưu tập tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đá… phản ánh thời kỳ lịch
sử của Ninh Bình từ khởi thủy đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Chủ đề thứ hai: Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp
và đế quốc Mỹ xâm lược
Phần trưng bày này tái hiện sinh động, khách quan những mốc son
lịch sử chói ngời của quân dân Ninh Bình trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ
Tổ quốc vĩ đại. Đó là những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu của chiến sỹ cộng
sản Lương Văn Tụy, về các di tích cách mạng Quỳnh Lưu, sưu tập hiện vật
vũ khí, khí tài, trong chiến tranh chống Pháp, sưu tập hình ảnh và hiện vật
của Bác Hồ với 5 lần về thăm tỉnh Ninh Bình, sưu tập hiện vật tố cáo tội ác
của đế quốc Mỹ, hiện vật mảnh xác máy bay do nhân dân Ninh Bình bắn rơi…
Ngoài ra, Bảo tàng Ninh Bình giới thiệu sưu tập hiện vật “Kỷ vật
chiến trường” của Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình gồm có những bộ quân
phục ngả màu, ba lô, mũ tai bèo, võng dù..., những chiến lợi phẩm thu được
sau mỗi trận đánh, những kỷ vật tự chế tạo, những lá thư gửi trong bom
lửa... Tất cả đều hết sức giản dị, mộc mạc nhưng mang một ý nghĩa lớn lao
vì những kỷ vật ấy đang kể những câu chuyện lịch sử không được phép
lãng quên.
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Ngoài 2 chủ đề trưng bày trên đây, trong Bảo tàng Ninh Bình còn
trưng bày chuyên đề “Đá chủ quyền Trường Sa” với 21 phiến đá mang tên
21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa và một số hình ảnh về đời sống của nhân
dân và các chiến sỹ hải quân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa;
Hình ảnh về các hoạt động của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động
viên, chia sẻ những khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió của cán bộ, chiến sỹ
và nhân dân trên đảo.
1.2.2.2. Trưng bày ngoài trời
Cùng với nội dung trưng bày nội thất, Bảo tàng Ninh Bình còn sử dụng
không gian ngoài trời để trưng bày những hiện vật thể khối lớn chiếm nhiều
diện tích đó là máy bay MIG21-F94. Đây chính là bằng chứng sinh động về
chiến công của quân và dân Ninh Bình đã chiến thắng Đế quốc Mỹ xâm lược.
Máy bay MIG21-F94 thuộc loại máy bay tiêm kích (loại chỉ dùng
trong chiến đấu trên không), mang số hiệu 6105. Máy bay có chiều dài
15,76m; chiều rộng 4,12m; sải cánh rộng 7,5m; trọng lượng 8726 kg (Khi
mang tên lửa và thùng xăng phụ trọng lượng có thể lên tới 9660kg). Buồng
lái phía trên thân máy bay chỉ bố trí một phi công bay. Máy bay tiêm kích
MIG21-F94 do Cục thiết kế Mikoyan-Gurevich tại Liên bang Xô Viết thiết
kế và chế tạo.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân chủng Phòng không Không quân cùng với nhân dân và lực lượng vũ trang cả nước đã lập nên
nhiều kỳ tích, đập tan chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân của
Mỹ - Ngụy, trong đó có sự góp sức không nhỏ của Máy bay tiêm kích
MIG21. Đặc biệt Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình đã góp sức với nhiều
người con ưu tú trong đó có Anh hùng Lực lượng vũ trang - phi công Đỗ
Văn Lanh, người có nhiều kỳ tích với máy bay MIG21 [7].
Bảo tàng Ninh Bình là một thiết chế văn hóa quan trọng của địa
phương, là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH, lịch sử và
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thiên nhiên của tỉnh qua đó giới thiệu lịch sử, nét văn hóa độc đáo, con người
và thiên nhiên Ninh Bình một cách đặc sắc và sinh động. Việc trưng bày và
lưu trữ hiện vật, phản ánh được đầy đủ những nét khác biệt về truyền thống,
đời sống, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, thiên nhiên và con người Ninh Bình ;
là nơi phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa
của công chúng nhân dân.
Có thể nói, Bảo tàng Ninh Bình là cơ quan giáo dục truyền thống lịch
sử và lý tưởng cao đẹp, hình thành niền tin cách mạng cho thế hệ trẻ hôm
nay, để họ mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc đã chọn.
Đây cũng là một thiết chế văn hóa khoa học, có quy mô, kiến trúc đồng bộ,
hài hòa giữa nội dung và hình thức trưng bày, đồng thời hướng tới mục tiêu
phát triển du lịch bền vững, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình giàu đẹp,
văn minh.
Tiểu kết
Trên cơ sở những tài liệu thu thập được về khoa học quản lý, tác giả
luận văn đã nghiên cứu, kế thừa có chọn lọc để đưa ra một số vấn đề chung
về quản lý như khái niệm quản lý, nội dung của quản lý, phương pháp và
các nguyên tắc quản lý. Bên cạnh đó, tác giả còn nghiên cứu trình bày
những vấn đề lý luận chung về quản lý bảo tàng như khái niệm bảo tàng,
quản lý bảo tàng; nội dung quản lý hoạt động bảo tàng, mục tiêu đối tượng,
nguyên tắc và tầm quan trọng của công tác quản lý bảo tàng….
Cùng với những nội dung trên đây, tác giả luận văn còn trình bày và
đưa ra bức tranh tổng thể về Bảo tàng Ninh Bình với các nội dung như quá
trình hình thành và phát triển của bảo tàng, nội dung trưng bày thường
xuyên của bảo tàng và phần trưng bày ngoài trời.
Có thể nói, Bảo tàng Ninh Bình là một thiết chế văn hóa giáo dục quan
trọng, đã và đang góp phần vào sự nghiệp giáo dục truyền thống lịch văn hóa
cho nhân dân tỉnh Ninh Bình đặc biệt là thế hệ trẻ trong thời kỳ hiện nay.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA BẢO TÀNG NINH BÌNH
2.1. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ
2.1.1. Tổ chức bộ máy quản lý
Bảo tàng muốn hoạt động hiệu quả cần phải có một cơ cấu tổ chức
quản lý và nhân sự phù hợp với mục tiêu chức năng, nhiệm vụ của mình.
Trong nhiều năm qua, các cơ quan quản lý nhà nước về Văn hoá đã ban
hành các Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hoạt
động của Bảo tàng. Gần đây nhất là Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL
Quy định về Tổ chức và hoạt động của bảo tàng do Bộ Văn hoá, Thể thao và
Du lịch ban hành ngày 31/12/2010, tại Điều 3 có quy định như sau:
- Tổ chức bộ máy của bảo tàng do người có thẩm quyền thành lập
quyết định, phù hợp với quyền hạn và chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt
động của bảo tàng, gồm: Lãnh đạo bảo tàng, các phòng hoặc tổ chức năng,
các đơn vị trực thuộc;
Nhưng trên thực tế, tuỳ theo điều kiện, khối lượng công việc cụ thể
của từng hạng Bảo tàng (hạng I, hạng II, hạng III) để có cơ cấu các phòng
ban cho phù hợp.
Hiện nay, Bảo tàng Ninh Bình là đơn vị trực thuộc Sở VHTT tỉnh Ninh
Bình, đối chiếu với các tiêu chí xếp hạng Bảo tàng được ghi trong Luật Di
sản văn hóa thì Bảo tàng Ninh Bình đã được xếp hạng III, có con dấu và tài
khoản riêng do Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình là chủ tài khoản [18].
Căn cứ vào Quyết định số 01/QĐ-BT ngày 14/1/2016 của Bảo tàng
Ninh Bình Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức và biên chế của các phòng trực thuộc bảo tàng tỉnh Ninh Bình và thực
tế nhiệm vụ trong cơ quan, cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Ninh Bình gồm có:
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Ban giám đốc và 03 phòng chức năng khác nhau. Ngoài ra còn có Hội đồng
tư vấn về khoa học cho Ban giám đốc. Cụ thể như sau:
- Ban giám đốc điều hành gồm có 3 người
- Các phòng chuyên môn trực thuộc Bảo tàng Ninh Bình gồm có 3
phòng:
1. Phòng Nghiên cứu – Sưu tầm – Kiểm kê – Bảo quản
2. Phòng Trưng bày- Tuyên truyền
3. Phòng Hành chính tổng hợp
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức quản lý của Bảo tàng Ninh Bình
BAN GIÁM ĐỐC
HỘI ĐỒNG
KHOA HỌC

Phòng:
Hành chính

Phòng:
Trưng bày -

Phòng:
Sưu tầm -

- Quản trị

Tuyên truyền

Kiểm kê

(Bảo tàng Ninh Bình cung cấp năm 2017)
2.1.2. Tổ chức nhân sự trong bảo tàng
Bảo tàng Ninh Bình đã tuân thủ đúng các quy định của Luật viên chức
số 58/2010/QH12, Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua, ngày 15 tháng 11 năm
2010 trong quá trình tuyển dụng và sắp xếp cán bộ viên chức làm việc tại
Bảo tàng Ninh Bình cho đến nay. Vì vậy, trong quá trình tuyển dụng và sắp
xếp cán bộ viên chức làm việc tại bảo tàng cho đến nay, tại Bảo tàng Ninh
Bình có 23 cán bộ, trong đó Ban Giám đốc 03 người, cán bộ 13 biên chế và
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03 cán bộ theo hợp đồng 68/CP. Ngoài ra còn có 04 cán bộ hợp đồng chờ
tuyển dụng do tỉnh cấp ngân sách (từ năm 2014 đến nay).
Ban giám đốc gồm 01Giám đốc, 02 Phó giám đốc.
Cán bộ biên chế và hợp đồng được sắp xếp vào các Phòng chức năng
như sau:
1. Phòng Hành chính- Tổng hợp: 02 biên chế + 02 HĐLĐ
2. Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm - Kiểm kê - Bảo quản: 06 biên chế +
02 HĐLĐ
3. Phòng Trưng bày- Tuyên truyền: 05 biên chế +03 HĐLĐ
Trong quá trình hoạt động, Ban Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình luôn
quán triệt cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh và chấp hành đúng nội
quy, quy định của cơ quan, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các nhiệm vụ
được giao và động viên cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động
sáng tạo trong công tác, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua
thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.
Tại Bảo tàng Ninh Bình, Giám đốc phụ trách chung và trực tiếp phụ
trách phòng hành chính, 02 Phó Giám đốc phụ trách 02 phòng chuyên môn
nghiệp vụ là phòng Trưng bày - Tuyên truyền và phòng Nghiên cứu - Sưu
tầm - Kiểm kê - Bảo quản.
Qua cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Khang – Giám đốc Bảo tàng
Ninh Bình, ông có cho biết: Một trong những thuận lợi của công tác quản
lý Bảo tàng Ninh Bình là:
Cán bộ viên chức Bảo tàng Ninh Bình phần lớn đều học chuyên
ngành Bảo tàng hoặc các ngành liên quan trực tiếp, trình độ
tương đối đồng đều, về cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của
Bảo tàng… Để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội
ngũ cán bộ quản lý, Bảo tàng Ninh Bình cần tích cực, chủ động
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đưa cán bộ đi học tập, bồi dưỡng tại các lớp quản lý văn hóa,
nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ…
Đồng thời, mỗi cán bộ quản lý cần phải tự mình rèn luyện, học
tập cũng như học hỏi kinh nghiệm lãnh đạo quản lý của các cơ
quan, bảo tàng khác [phụ lục2, tr.162].
Cùng với công tác tổ chức sắp xếp cán bộ biên chế trong các phòng chức
năng, Ban Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình đã đề ra nguyên tắc hoạt động như
sau: bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa quản lý biên chế viên chức với tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Kết hợp giữa quản lý biên chế viên chức
với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của viên chức. Bảo đảm biên chế
viên chức làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Công khai,
minh bạch, dân chủ trong quản lý biên chế viên chức của cơ quan.
* Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc bảo tàng
Theo nội dung đã được ghi chính thức trong Đề án vị trí việc làm giai
đoạn 2015-2017 của Bảo tàng Ninh Bình, Ban giám đốc Bảo tàng có nhiệm
vụ và quyền hạn sau đây:
Giám đốc là người đứng đầu Bảo tàng tỉnh, chịu trách nhiệm trước Sở
Văn hóa và Thể thao Ninh Bình, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của
Bảo tàng Ninh Bình theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; là
Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng xét
duyệt nâng lương; Chủ tịch Hội đồng Khoa học.
- Xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, viên chức, người
lao động.
- Phân công công tác; kiểm tra, đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức,
người lao động; thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ
viên chức, người lao động; thực hiện ký hợp đồng lao động, tiếp nhận,
điều động cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị theo quy định
của Nhà nước.
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- Thành lập các phòng chuyên môn; bổ nhiệm, miễn nhiệm các trưởng
phó phòng và trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Chủ tài khoản; ký duyệt các chủ trương mua sắm tài sản phục vụ
công tác chuyên môn của đơn vị.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị hàng năm.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các hoạt động công tác của đơn vị
hàng năm.
- Đảm nhận mối quan hệ công tác với cơ quan cấp trên (UBND tỉnh,
các Sở ban, nghành có liên quan, Cục Di sản văn hóa, Viện khảo cổ học…)
của đơn vị.
- Ký các văn bản báo cáo và trình cấp trên, các nghành, các cấp có liên quan.
- Trực tiếp phụ trách phòng hành chính quản trị [8]
- Phó Giám đốc bảo tàng có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
+ Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc quyền phụ trách xây dựng và
tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án thuộc phạm vi chức
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao;
+ Giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh hàng ngày thuộc thẩm quyền và
trong kế hoạch công tác đã được Giám đốc thông qua; giúp Giám đốc chỉ đạo
các mặt công tác của cơ quan. Báo cáo Giám đốc kết quả thực hiện nhiệm vụ
được giao;
+ Khi giải quyết công việc, với những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực
của Phó Giám đốc khác thì cùng trao đổi và phối hợp giải quyết. Trong trường
hợp có những ý kiến khác nhau của các Phó Giám đốc thì báo cáo Giám đốc
quyết định; không chỉ đạo trực tiếp bộ phận (đơn vị) do Phó Giám đốc khác
phụ trách;
+ Phó Giám đốc được phân công thường trực: ngoài những trách
nhiệm trên còn có trách nhiệm thay mặt Giám đốc giải quyết công việc của
cơ quan khi Giám đốc đi vắng [8].
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* Nhiệm vụ và quyền hạn của 3 trưởng phòng chuyên môn:
Dưới Ban giám đốc, trong Bảo tàng Ninh Bình có 3 trưởng phòng có
chức năng nhiệm vụ cụ thể: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám
đốc phụ trách các lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền;
Xây dựng kế hoạch và tiến hành hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê,
bảo quản, trưng bày, tuyên truyền của phòng theo tuần, tháng, quý, năm;
Lập báo cáo tuần, tháng, quý, năm; Đề xuất với Ban Giám đốc khen
thưởng, kỷ luật đối với cán bộ viên chức, người lao động của mình phụ
trách; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao.
Ngoài ra, trưởng phòng Hành chính – quản trị có chức năng nhiệm vụ
như sau: Quản lý công tác tài chính, quản lý hồ sơ tài chính, thống kê, thu
chi ngân sách nhà nước; Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của đơn vị;
Quản lý tiền vốn, tài sản và cơ sở vật chất của nhà nước giao cho đơn vị sử
dụng [8].
* Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn:
Theo nội dung Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2015-2017, các phòng
nghiệp vụ có chức năng nhiệm vụ sau:
- Phòng Sưu tầm - Kiểm kê:
Phòng Sưu tầm - Kiểm kê có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho
Giám đốc và thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tài liệu, hiện vật và tổ chức kho
để bảo quản; thực hiện nghiên cứu khoa học trong bảo tàng; nghiên cứu
sưu tầm các tài liệu, hiện vật cho bảo tàng; lập hồ sơ về hiện trạng tài liệu,
hiện vật và môi trường bảo quản; tổ chức bảo quản phòng ngừa, bảo quản
trị liệu cho tài liệu hiện vật: lập hồ sơ kiểm kê tài liệu, hiện vật theo quy
định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức các hoạt động nghiên
cứu, kiểm kê về văn hóa phi vật thể; ứng dụng công nghệ thông tin và phục
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vụ khai thác thông tin tư liệu trong hoạt động bảo tàng... Thực hiện các
nhiệm vụ khác do Giám đốc giao [8].
- Phòng Trưng bày - Tuyên truyền.
Phòng Trưng bày - Tuyên truyền có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu
cho Giám đốc; trưng bày tài liệu, hiện vật; tổ chức triển lãm chuyên đề và
giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể; xây dựng kế hoạch chương trình giáo
dục của bảo tàng đối với công chúng; thực hiện nhiệm vụ truyền thông của
bảo tàng trong việc phát huy giá trị di sản văn hóa, phù hợp với phạm vi,
đối tượng, nội dung cả bảo tàng và tuân thủ các quy định của pháp luật có
liên quan... thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao [8].
- Phòng hành chính - quản trị:
Phòng Hành chính - Quản trị có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho
Giám đốc và thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;
công tác kế hoạch và tài chính; công tác tổng hợp báo cáo; công tác kế
toán, thực hiện hoạch toán kế toán theo pháp lệnh của nhà nước; quản lý hồ
sơ bảo hiểm; công tác hành chính; công thi đua khen thưởng,công tác bảo
vệ...; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao [8].
* Hội đồng Khoa học:
Theo Quyết định số 01- QĐ/BT của Bảo tàng Ninh Bình Về việc ban
hành chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các
phòng trực thuộc Bảo tàng Ninh Bình ngày 4/1/2016, Hội đồng khoa học
của Bảo tàng Ninh Bình do Giám đốc bảo tàng quyết định thành lập theo
thẩm quyền, là tổ chức tư vấn cho Giám đốc bảo tàng về những vấn đề
khoa học liên quan; thẩm định giá trị khoa học, giá trị kinh tế của tài liệu,
hiện vật có liên quan đến hoạt động của bảo tàng.
Hiện nay, hội đồng khoa học của bảo tàng gồm 5 thành viên: 01 Chủ
tịch là giám đốc bảo tàng và 4 thành viên là những người có chuyên môn,
nghiệp vụ, đang phụ trách các phòng chuyên môn.

47
Kinh phí hoạt động của Hội đồng khoa học của bảo tàng thuộc kinh
phí hoạt động thường xuyên của bảo tàng [9].
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng
2.1.3.1. Chức năng
Căn cứ Quyết định số 1405/2008/QĐ- UBND ngày 24/7/2008 của
UBND tỉnh Ninh Bình Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Ninh Bình, cụ thể như sau:
Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp Văn hóa thuộc Sở Văn hóa và Thể
thao tỉnh Ninh bình, có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản,
trưng bày, tuyên truyền phát huy tác dụng các di sản lịch sử, văn hóa và
thiên nhiên Ninh Bình phù hợp với loại hình, tính chất và nội dung của Bảo
tàng tỉnh.
Bảo tàng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài
khoản tại Kho bạc Nhà nước [55].
2.1.3.2. Nhiệm vụ
Quyết định số 1405/2008/QĐ- UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh
Ninh Bình Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức của Bảo tàng Ninh Bình cũng quy định bảo tàng Ninh Bình có các
nhiệm vụ quan trọng cơ bản sau đây:
1. Nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch, dự án về các mặt công tác
chuyên môn thuộc lĩnh vực Bảo tàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bao gồm:
- Tổ chức nghiên cứu khoa học về nội dung trưng bày bảo tàng, về các
tài liệu, hiện vật có trong Bảo tàng tỉnh;
- Tiến hành sưu tầm các tài liệu, hiện vật có giá trị Lịch sử- Văn hóa
cho Nhà Bảo tàng;
- Kiểm kê khoa học các tài liệu, hiện vật trong Bảo tàng;
- Bảo quản tài liệu hiện vật;
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- Tổ chức trưng bày thường xuyên tại Bảo tàng và trưng bày triển lãm
lưu động tại các địa phương trong tỉnh;
- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, biên soạn, xuất bản các tài liệu
nghiệp vụ, ấn phẩm khoa học có liên quan đến nội dung hoạt động của
Bảo tàng;
- Tổ chức khai quật các di tích khảo cổ học để góp phần nghiên cứu
lịch sử địa phương và trưng bày Bảo tàng;
2. Tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng được phép khai thác sử
dụng các tài liệu của Bảo tàng hiện đang lưu giữ. Phục vụ tốt khách đến
tham quan trưng bày bảo tàng và liên hệ công tác.
3. Tổ chức các Hội Nghị, Hội thảo khoa học có nội dung liên quan tới
nghiệp vụ bảo tàng. Trao đổi, hợp tác khoa học với các cơ quan hoạt động
Bảo tồn Bảo tàng ở trong nước và quốc tế.
4. Hướng dẫn nghiệp vụ bảo tàng cho các Bảo tàng, Nhà truyền thống
của các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, ban,
nghành trong tỉnh.
5. Tạo cảnh quan, môi trường sạch đẹp; bảo vệ, giữ gìn an toàn cho tài
sản, hiện vật bảo tàng và khách tham quan.
6. Tổ chức các dịch vụ văn hóa phù hợp với hoạt động của Bảo tàng
và tổ chức vận động các nguồn tài trợ cho Bảo tàng. Được thu lệ phí tham
quan và các lệ phí được phép theo quy định hiện hành từ các hoạt động
dịch vụ văn hóa tại Bảo tàng . Việc quản lý, sử dụng các nguồn thu nói trên
thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Sở Tài Chính [55].
2.2. Quản lý các hoạt động của bảo tàng
2.2.1. Triển khai và ban hành văn bản quản lý hoạt động
Để thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động chuyên môn nghiệp
vụ của mình, tất cả các bảo tàng dù dưới hình thức nào cũng đều phải dựa
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trên cơ sở các văn bản pháp quy hướng dẫn chỉ đạo cụ thể của ngành và của
ban giám đốc. Trước hết phải dựa trên cơ sở các văn bản quản lý nhà nước
về Di sản văn hóa như: Luật Di sản văn hóa, các nghị định, thông tư, chỉ thị
của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Ban giám đốc các bảo tàng phải
triển khai nội dung các văn bản quản lý của Nhà nước vào thực tiễn hoạt
động của bảo tàng mình, đồng thời sẽ soạn thảo và ban hành các nội quy
quy chế hoạt động của Bảo tàng mình một cách cụ thể, phù hợp, rõ ràng,
đầy đủ và mang tính khoa học. Nắm được tinh thần quan trọng trên đây,
trong qua quá trình quản lý hoạt động của bảo tàng, Ban giám đốc Bảo tàng
Ninh Bình đã ban hành Quy chế hoạt động làm việc, các nội quy, quy định
cụ thể cho từng phòng chuyên môn, yêu cầu các phòng, ban, các cán bộ
phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đó là:
Ngày 4/1/ 2016, Giám đốc bảo tàng đã ban hành quyết định số 01
QĐ/BT-2016 Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức và biên chế của các phòng trực thuộc Bảo tàng tỉnh Ninh Bình bao
gồm 3 điều, trong đó điều 1 quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ
cấu tổ chức và biên chế của phòng Hành chính - Quản trị và 02 phòng
chuyên môn trực thuộc Bảo tàng Ninh Bình gồm phòng Nghiên cứu – Sưu
tầm – Kiểm kê – Bảo quản và phòng Trưng bày – Tuyên truyền [9].
Tiếp theo, ngày 03/1/2017 Ban giám đốc đã ban hành Quy chế thực
hiện dân chủ của Bảo tàng Ninh Bình kèm theo Quyết định số 03 ngày
03/01/2017. Quyết định bao gồm 4 chương,16 điều: Chương 1: Những quy
định chung( từ điều 1 đến điều 3); Chương 2: Thực hiện dân chủ trong
hoạt động của cơ quan từ điều 4 đến điều 12); Chương 3: Nội dung thực
hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ
quan, tổ chức( từ điều 13 đến điều 15); Chương 4: Điều khoản thi hành(
điều 16) [11].
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Để sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp và tương xứng với chức danh nghề
nghiệp trong bảo tàng, giám đốc bảo tàng đã xây dựng Đề án vị trí việc làm
cho cán bộ viên chức giai đoạn 2015 – 2017 đã được chính thức phê duyệt
và thực hiện. Ngoài ra còn có Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định dành cho
khách tham quan...
Dựa trên những quy định, quy chế này, cán bộ, nhân viên Bảo tàng
Ninh Bình dễ dàng nhận thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình để hoàn
thành tốt công việc được giao.
Nhìn chung, Bảo tàng Ninh Bình đã ban hành một số quy chế hoạt
động và làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên
môn. Các văn bản này bước đầu hoàn thiện công tác quản lý hoạt động bảo
tàng, đồng thời chỉ ra một cách rõ ràng các chính sách đã được lãnh đạo
bảo tàng phê duyệt và sẽ được thực hiện trong một thời gian nhất định.
2.2.2. Xây dựng kế hoạch công tác về các lĩnh vực chuyên môn
Trong quá trình lãnh đạo, quản lý hoạt động của bảo tàng, Ban giám
đốc Bảo tàng Ninh Bình đã nghiên cứu xây dựng các kế hoạch dài hạn và
ngắn hạn để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Cuối mỗi năm, Ban giám đốc
bảo tàng đều báo cáo hoạt động của năm, xây dựng chương trình công tác
cho năm tới và được Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình phê duyệt. Căn cứ
vào kế hoạch công tác của năm, 3 phòng chức năng của Bảo tàng trực
thuộc đều phải lập kế hoạch chi tiết hoạt động theo tháng, quý, có nội dung
công việc, thời gian và người thực hiện được phân công rõ ràng. Cán bộ,
công nhân viên của bảo tàng căn cứ những công việc mình được phân công
theo kế hoạch chi tiết để thực hiện công việc theo đúng tiến độ. Kế hoạch
của Bảo tàng Ninh Bình do Ban giám đốc xây dựng và được Sở Văn hóa và
Thể thao Ninh Bình phê duyệt cụ thể như sau:
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* Kế hoạch dài hạn
+ Trong công tác kiểm kê khoa học cho hiện vật bảo tàng thì Ban
Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình cho xây dựng đề án đưa công nghệ thông
tin vào quản lý hiện vật, nhập dữ liệu, hình ảnh hiện vật vào máy vi tính để
quản lý (từ năm 2011 đến năm 2020).
+ Kế hoạch dập văn bia trong các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình để bảo quản và quản lý từ năm 2011 đến nay vẫn đang thực hiện
+ Kế hoạch sưu tầm tài liệu, hình ảnh, hiện vật gốc về giai đoạn Đổi
mới của tỉnh Ninh Bình
+ Kế hoạch bảo quản hiện vật trên trưng bày cũng như trong kho.
Ngoài ra có kế hoạch đưa cán bộ đi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ.
* Kế hoạch ngắn hạn
+ Năm 2013, lập kế hoạch bổ sung trang thiết bị hiện đại phục vụ
công tác bảo quản hiện vật của bảo tàng;
+ Năm 2015, xây dựng được kế hoạch đề cương sưu tầm di sản văn
hóa phi vật thể cụ thể là tín nghưỡng hầu đồng ở Ninh Bình.
+ Năm 2016, xây dựng được kế hoạch đề cương sưu tầm tài liệu hiện
vật -hình ảnh về nghề truyền thống như : Nghề đá Ninh Vân, nghề chiếu
cói, nghề gốm Bồ bát, nghề thêu Ninh Hải, nghề mây tre đan
+ Trong công tác trưng bày Ban giám đốc đã xây dựng các kế hoạch
và đề cương trưng bày ngắn hạn theo năm, quý để thực hiện việc giáo dục
và tuyên truyền giới thiệu văn hóa - lịch sử địa phương tới công chúng như:
Kế hoạch trưng bày hiện vật kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh nhằm giới thiệu
hình ảnh qua các kì đại hội, thành tựu kinh tế sau 25 năm đổi mới (năm 2017)
+ Ngoài ra Bảo tàng Ninh Bình còn chủ động triển khai thực hiện kế
hoạch phát sinh hoặc đột xuất theo sự chỉ đạo của sở Văn hóa và Thể thao
Ninh Bình theo tháng, quý trong năm.
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Có thể nói trong thời gian qua, bảo tàng đã xây dựng được các kế
hoạch dài hạn và ngắn hạn, phù hợp với hoạt động riêng, điều kiện và tình
hình của Bảo tàng Ninh Bình hiện nay.
2.2.3. Quản lý hoạt động chuyên môn bảo tàng
2.2.3.1. Hoạt động nghiên cứu, sưu tầm hiện vật
- Nghiên cứu khoa học
Đây là một phần quan trọng trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động
của bảo tàng. Bởi lẽ, từ khâu công tác này bảo tàng sẽ tiến hành xây dựng hệ
thống lý luận, phương pháp hoạt động thực tiễn cũng như các hình thức hoạt
động nghiệp vụ tương ứng với lĩnh vực trưng bày, định hướng của bảo tàng.
Nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học trong bảo tàng nói
riêng luôn sáng tạo, rộng mở không giới hạn và cũng không hạn chế với bất
cứ đối tượng nào, miễn là người đó có sự đam mê nghiên cứu và quyết tâm
cao. Tuy nhiên, yêu cầu cán bộ làm việc tại bảo tàng cần phải tập trung nghiên
cứu các vấn đề trực tiếp, giải quyết được yêu cầu của chuyên môn quan trọng như:
+ Nghiên cứu nhằm khai thác và ứng dụng kịp thời các thành tựu
nghiên cứu khoa học của các bộ môn khoa học có liên quan đến hiện vật,
sưu tập hiện vật, các khâu công tác của bảo tàng;
+ Nghiên cứu, phát hiện các giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học hàm
chứa trong các bộ sưu tập hiện vật gốc của bảo tàng;
+ Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, mỹ thuật, môi trường... nhằm
bảo, quản lưu giữ hiện vật và đặc biệt là phải luôn cố gắng tạo ra không
gian cùng các điều kiện tối ưu cho công chúng tiếp thu hàm lượng thông tin
mà Bảo tàng muốn chuyển tải;
+ Nghiên cứu, tư liệu hóa hiện vật, sưu tập hiện vật, thông tin phục vụ
cho cán bộ nghiên cứu của các bộ môn khoa học cơ bản có liên quan.
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Về mặt lý thuyết, nghiên cứu khoa học phải được quán triệt ở tất cả các
khâu hoạt động của bảo tàng như: sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, giáo
dục; trong đó đặc biệt chú trọng đến nghiên cứu hiện vật gốc, nghiên cứu xây
dựng đề cương sưu tầm và trưng bày hiện vật, đồng thời thường xuyên thực
hiện việc triển khai đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp khác nhau, các
chương trình, dự án, đề án khác theo kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn của bảo
tàng.
Với vị trí và tầm quan trọng cùng các nội dung của công tác nghiên
cứu khoa học trong bảo tàng trên đây, trong nhiều năm qua, Ban lãnh đạo
bảo tàng đã chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng các kế hoạch nghiên cứu khoa
học cho bảo tàng của mình, tập trung vào các nội dung nghiên cứu chủ đạo
của bảo tàng như nghiên cứu lịch sử tự nhiên, lịch sử xã hội, nghiên cứu di
sản văn hóa vật chất và tinh thần của các dân tộc sinh sống tại Ninh Bình;
nghiên cứu các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên
địa bàn của tỉnh cụ thể như sau: Từ đầu những năm 2000, Ban lãnh đạo
Bảo tàng đã chú ý và chỉ đạo việc nghiên cứu về lịch sử vùng đất và con
người Ninh Bình trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau của địa phương.
Đồng thời tiến hành nghiên cứu sưu tầm các hiện vật gốc tiêu biểu, điển
hình mang giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học về lịch sử tự nhiên phù hợp
với nội dung chủ đạo của bảo tàng. Nghiên cứu xây dựng thành công đề
cương và các giải pháp trưng bày cho không gian trưng bày về chủ đề
Kháng chiến chống thực dân Pháp thuộc hệ thống trưng bày thường xuyên
của bảo tàng.
Mặt khác Bảo tàng cũng tiến hành thực hiện các đề tài nghiên cứu
khoa học cấp tỉnh và bảo vệ thành công xuất sắc, tiêu biểu như đề tài Văn
bia thời phong kiến năm 2008 và Kinh đô Hoa Lư thế kỷ X năm 2010 do
ông Đặng Công Nga thực hiện. Những kết quả của các đề tài này đã được
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ứng dụng có hiệu quả trong hoạt động của bảo tàng; Tổ chức thực hiện nội
dung và cho xuất bản cuốn sách “Kinh đô Hoa Lư thời Đinh, Tiền Lê” năm
2002; Các cán bộ bảo tàng đã tham gia nghiên cứu khoa học và đăng bài
trên các tạp chí như tạp chí Xưa và Nay, Thông báo Khảo cổ học, tạp chí
Văn nghệ Ninh Bình…
- Tổ chức thực hiện sưu tầm hiện vật bảo tàng:
Trong các hoạt động của bảo tàng, hiện vật bảo tàng giữ vai trò trọng
tâm, tạo tiền đề cơ sở vật chất ban đầu cho toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ
tiếp theo trong hoạt động bảo tàng, không có hiện vật bảo tàng thì không có
hoạt động bảo tàng theo đúng nghĩa của nó.
Ở nước ta, khái niệm “hiện vật bảo tàng” được ghi trong Quy chế kiểm
kê hiện vật bảo tàng ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch như sau: “Hiện vật bảo tàng là di sản văn hóa gồm di vật, cổ vật,
bảo vật quốc gia, các tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể đã được vật thể
hóa và các mẫu vật tự nhiên, thuộc đối tượng nghiên cứu, sưu tầm, trưng
bày, giới thiệu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, loại hình bảo tàng” [16, tr.478].
Công tác sưu tầm là hoạt động nghiệp vụ cơ bản, luôn gắn liền với các
khâu công tác nghiệp vụ khác trong bảo tàng như: nghiên cứu, kiểm kê, bảo
quản, trưng bày, giáo dục, tuyên tryền tạo ra chuỗi liên hoàn, thống nhất,
đồng bộ để bảo tàng hoạt động và phát triển. Công tác sưu tầm, thu thập hiện
vật và tư liệu hóa khoa học những tài liệu, hiện vật phục vụ việc thực hiện
các chức năng theo quy định của bảo tàng với vị thế là thiết chế xã hội, là cơ
quan giáo dục văn hóa, phục vụ sự phát triển của xã hội. Sưu tầm hiện vật
có vị trí quan trọng trong mọi hoạt động của bảo tàng, là sợi chỉ đỏ xuyên
suốt trong mọi hoạt động của bảo tàng, là điều kiện, là nền tảng mang tính
quyết định cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của bảo tàng. Do đó, yêu cầu
đầu tiên đối với Bảo tàng Ninh Bình ngay từ khi Luật Di sản văn hóa được
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ban hành là phải có kế hoạch, định hướng cụ thể và tổ chức thực hiện công
tác sưu tầm, thu thập tài liệu hiện vật bảo tàng liên quan đến vùng đất và
con người Ninh Bình trong tiến trình lịch sử, đồng thời tư liệu hóa khoa
học cho chúng để phục vụ các chức năng và nhiệm vụ của mình. Việc lập
kế hoạch sưu tầm hiện vật bảo tàng không chỉ gắn với nhiệm vụ chính trị
mà cần có kế hoạch phù hợp với chiến lược phát triển của bảo tàng trong
các thời kỳ khác nhau như trong thời kỳ xây dựng bảo tàng hay khi bảo
tàng đã xây dựng xong và mở cửa đón khách tham quan.
Mặc khác, công tác nghiên cứu - sưu tầm hiện vật không có nghĩa là
sự “góp nhặt” tất cả hiện vật của thế giới tự nhiên, của nền văn hóa vật chất
và tinh thần của xã hội mà công tác nghiên cứu, sưu tầm và tiếp nhận hiện
vật bảo tàng là để xây dựng, bổ sung cho kho cơ sở, đồng thời tiến hành
kiểm kê, hoàn thiện thủ tục hồ sơ khoa học - pháp lý cho các hiện vật đó.
Vì vậy hiện nay, để thực hiện nhiệm vụ sưu tầm, thu thập hiện vật, lãnh
đạo Bảo tàng Ninh Bình đã thành lập phòng Nghiên cứu - Sưu tầm - Kiểm
kê - Bảo quản. Phòng này có nhiệm vụ nghiên cứu, lập kế hoạch sưu tầm
gồm các phần chính như: mục tiêu, yêu cầu ý nghĩa của đề tài sưu tầm; địa
điểm sưu tầm; thời gian khảo sát sưu tầm; thành phần cán bộ tham gia sưu
tầm; dự kiến đối tượng sưu tầm; phương pháp sưu tầm; kinh phí sưu tầm;
trang thiết bị sưu tầm. Bản kế hoạch đó được trình lên Ban giám đốc phê
duyệt, phòng có nhiệm vụ nhận chỉ đạo triển khai thực hiện. Kinh phí sưu
tầm nằm trong kinh phí hoạt động chuyên môn, được phân bổ rõ ràng theo
từng năm cho hoạt động sưu tầm hiện vật của bảo tàng. Trong điều kiện mới,
cùng với việc ổn định, sắp xếp lại việc tổ chức sưu tầm, tiếp nhận tài liệu hiện
vật trong và ngoài tỉnh, hoạt động sưu tầm của Bảo tàng Ninh Bình dưới sự
chỉ đạo của Ban giám đốc đã bước đầu chủ động xây dựng và tổ chức những
đợt sưu tầm độc lập hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các
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chuyến khảo sát, sưu tầm khai quật khảo cổ học ở di chỉ Mán Bạc, Thung
Lang, Hang Sáo, Đồng Vườn, Hang Bói; Sưu tầm tài liệu hiện vật và hình
ảnh về tín ngưỡng Hầu đồng, về các làng nghề trên địa bàn tỉnh, dập thác
bản văn bia; tổ chức sưu tầm các hiện vật của các thời kì lịch sử và cả những
hiện vật của thời kỳ đổi mới trong tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã
hội ở Ninh Bình. Những hiện vật thu thập được chủ yếu là các tư liệu, hiện vật
về khảo cổ học, mẫu vật, di vật về lịch sử tự nhiên, các hiện vật, tư liệu về các
sự kiện lịch sử tiêu biểu trong thời đổi mới và nhiều cổ vật có giá trị.
Với sự chỉ đạo của Ban giám đốc, cán bộ sưu tầm của bảo tàng đã sử
dụng các phương pháp sưu tầm chủ yếu như sau: Tổ chức khai quật di chỉ
khảo cổ học ở địa phương; Tổ chức khảo sát điền dã, sưu tầm, tư liệu hóa
tài liệu, hiện vật; Tiếp nhận tài liệu, hiện vật do tổ chức, cá nhân chuyển giao,
hiến tặng; Mua, trao đổi tài liệu, hiện vật với các tổ chức, cá nhân…
Từ năm 2001 đến nay, bảo tàng đã sưu tầm và tiếp nhận được 13.120
các tư liệu ảnh, hiện vật có giá trị, bổ sung cho kho cơ sở, cho công tác
trưng bày, hoàn thiện hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng hiện
nay, cụ thể như sau:
Bảo tàng đã tiếp nhận nhiều hiện vật quý do các cơ quan, tổ chức, cá
nhân trao tặng như: Tỉnh ủy Ninh Bình; Bộ Tư lệnh Hải quân trao cho bảo
tàng 21 viên đá chủ quyền Trường Sa. Đây là các hiện vật có giá trị đặc
biệt phục vụ cho công tác trưng bày chuyên đề hiện nay của bảo tàng.
Sưu tầm hơn 200 hiện vật, tư liệu, hình ảnh và các sản phẩm về các sự
kiện đổi mới và sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhân kỉ niệm 25
năm tái lập tỉnh Ninh Bình
Tiếp nhận 1404 hiện vật khảo cổ học tại di chỉ khảo cổ học Mán Bạc
thôn Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình thuộc thời
kỳ văn hóa Phùng Nguyên cách ngày nay khoảng 3000 năm [10].
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Tóm lại, việc tổ chức sưu tầm, quản lý hiện vật bảo tàng từ khâu công
tác nghiên cứu, sưu tầm và tiếp nhận hiện vật bảo tàng ngoài việc đảm bảo
những nguyên tắc chuyên môn, đảm bảo an toàn hiện vật trong quá trình di
chuyển về bảo tàng thì yêu cầu kèm theo Hồ sơ sưu tầm hiện vật là tập hợp
các tài liệu khoa học và pháp lý liên quan đến nội dung, quá trình phát hiện,
sưu tầm hiện vật được cán bộ sưu tầm thực hiện về cơ bản đã đảm bảo theo
yêu cầu của bảo tàng. Đây là khâu công tác nhằm mục đích tư liệu hóa tài
liệu, hiện vật gốc có giá tri lịch sử văn hóa của tỉnh phù hợp với phạm vi,
đối tượng, nội dung hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình, đồng thời các hiện
vật sưu tầm, tiếp nhận khi được trưng bày tại bảo tàng đều đã và đang được
phát huy tốt các giá trị lịch sử văn hóa tới chúng và du khách thông qua các
không gian trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Nình Bình.
2.2.3.2 Quản lý hoạt động kiểm kê - bảo quản hiện vật Bảo tàng
- Kiểm kê hiện vật bảo tàng
Để đáp ứng được các chức năng cơ bản của Bảo tàng như Nghiên
cứu, bảo tồn và giáo dục..., bảo tàng phải có một số lượng lớn hiện vật gốc
phong phú và những hiện vật này phải được nghiên cứu,sắp xếp khoa học
và bảo quản tốt. Hỗ trợ cho công việc này chính là công tác kiểm kê khoa
học các hiện vật Bảo tàng. Công tác kiểm kê hiện vật trong kho Bảo tàng
nhằm bảo vệ hiện vật về mặt pháp lý, hỗ trợ cho việc nghiên cứu các hiện
vật trong kho Bảo tàng được dễ dàng thuận tiện, giúp cho việc xác định hồ
sơ lý lịch hiện vật được chính xác, tạo điều kiện cho việc bảo quản chúng
được lâu dài.
Thời gian qua, toàn bộ hiện vật sưu tầm cùng với hồ sơ khoa học sưu
tầm kèm theo khi về đến Bảo tàng Ninh Bình về cơ bản phải được thông
qua Hội đồng xét duyệt hiện vật của bảo tàng, sau đó chúng được chuyển
về bộ phận Kiểm kê - bảo quản và làm thủ tục khoa học - pháp lý cho từng
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hiện vật để nhập kho bảo tàng nhằm bảo quản và quản lý lâu dài phục vụ
cho công tác nghiên cứu, trưng bày giới thiệu cho công chúng.
Từ năm 2001 đến nay (12/2016), Bảo tàng Ninh Bình đã nghiên cứu,
sưu tầm, lập hồ sơ khoa học, nhập kho tổng là:14.995 hiện vật. Trong đó
hiện vật phim ảnh 2981, hiện vật giấy 1820, hiện vật thể khối 10194 [10].
Theo quy định, trong hồ sơ hiện vật phải có “Biên bản giao nhận” với đầy
đủ họ tên và chữ ký của người giao, người nhận hiện vật, nhưng thực tế ở
kho cơ sở của Bảo tàng Ninh Bình còn nhiều hiện vật chưa có biên bản
giao nhận hoặc có biên bản giao nhận nhưng không đầy đủ chữ ký của
người giao và nhận hiện vật. Bởi vì, số hiện vật mang ý nghĩa bảo tàng
được chuyển về Bảo tàng Ninh Bình từ nhiều nguồn khác nhau Mặc dù
Bảo tàng Ninh Bình đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện hồ sơ, quản
lý và khai thác nguồn tư liêu hiện vật nhưng vẫn còn một số lượng lớn hiện
vật là văn bản chưa rõ nguồn gốc và hiện nằm ngoài sổ kiểm kê bước đầu.
Đây cũng là vấn đề lớn đặt ra trong hoạt động chuyên môn mà Bảo tàng
Ninh Bình cần phải tập trung bổ sung thông tin cho nguồn tư liệu này để
chúng có đầy đủ yếu tố pháp lý khoa học của một hiện vật bảo tàng để quản
lý lâu dài.
Qua cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Cúc - thủ kho hiện vật thể
khối Bảo tàng Ninh Bình cho biết:
Theo quy định của Luật Di sản văn hóa và quy chế kiểm kê hiện
vật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành năm 2006,
Bảo tàng Ninh Bình đã và đang sử dụng các loại sổ sách bảo tàng
để quản lý hiện vật như sổ đăng ký hiện vật, sổ phân loại hiện
vật, sổ phim ảnh, hồ sơ và phiếu kiểm kê hiện vật, phiếu nhập và
lệnh xuất hiện vật. Các loại sổ sách này đều đảm bảo nội dung
khoa học và tính pháp lý của bảo tàng. Ngoài ra, bảo tàng hiện
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nay đã bước đầu áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý
hiện vật như nhập dữ liệu, hình ảnh của hiện vật vào máy vi tính
để phục vụ công tác tra cứu, tìm kiếm thông tin… phục vụ cho
các hoạt động của bảo tàng” [Phụ lục 2, tr. 164].
- Tổ chức kho, bảo quản hiện vật bảo tàng
Bảo quản là một khâu quan trọng trong hệ thống công việc của bảo
tàng. Các hiện vật, các sưu tập được giữ gìn trong bảo tàng là cơ sở cho tất
cả các hoạt động khác của bảo tàng. Do vậy, công việc giữ gìn, bảo quản là
“công việc trung tâm của bảo tàng và tiềm ẩn trong nhiệm vụ hay mục
đích, chức năng đã định của bảo tàng”. Cán bộ bảo quản là người chỉ đạo
và thực hiện nhiệm vụ trung tâm ấy.
Đối tượng của công tác bảo quản hiện vật ở kho bảo tàng là các hiện
vật bảo tàng. Hiện vật Bảo tàng là những vật chứng tiêu biểu trong quá
trình biến đổi của lịch sử tự nhiên, quá trình đấu tranh tồn tại và phát triển
của xã hội loài người là những hiện vật gắn liền với thành tựu văn hóa,
khoa học, kỹ thuật mà loài người đã tích lũy được trong suốt quá trình tồn
tại và phát triển.
Thế nhưng trên thực tế chúng luôn chịu những tác động của môi
trường tự nhiên và xã hội luôn cần được chăm sóc, bảo vệ. Hiện vật bảo
tàng cần phải được tạo điều kiện bảo quản tốt nhất không chỉ trong kho mà
cả trên trưng bày. Những nhiệm vụ chủ yếu của công tác bảo quản hiện vật
bảo tàng.
Bảo tàng Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch bảo quản bao gồm các đề
án, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn; đã tổ chức chỉ đạo công tác tư liệu hóa
và xây dựng hồ sơ bảo quản hiện vật; đề xuất phương án tổ chức kho, kế
hoạch bảo quản để trình giám đốc phê duyệt; hướng dẫn và kiểm soát hoạt
động của cán bộ, nhân viên khác trong bảo tàng khi tiếp xúc với hiện vật.
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Những nhiệm vụ chủ yếu của công tác bảo quản hiện vật ở Bảo tàng
Ninh Bình là:
- Tạo mọi điều kiện ngăn ngừa sự phá hoại của tự nhiên và con người
nhằm bảo quản tốt hiện vật để phục vụ các chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng;
- Tu sửa phục chế lại hình dáng ban đầu của hiện vật gốc đang xuống
cấp và gia công điều chế các mẫu vật tự nhiên thành hiện vật Bảo tàng;
- Tổ chức sắp xếp, hệ thống hóa hiện vật nhằm bảo quản tốt nhất trong
kho bảo tàng.
Theo nội dung của quyết định số 47/2008/QĐ/BVHTTDL về Tiêu
chuẩn, trách nhiệm của cán bộ và người thực hành bảo quản hiện vật bảo
tàng thì việc bảo quản hiện vật bảo tàng bao gồm:Tổ chức kho bảo quản;
Bảo quản phòng ngừa; Bảo quản trị liệu; Tư liệu hóa và xây dựng hồ sơ
bảo quản.
Trong đó, tổ chức kho là việc phân loại, bố trí và sắp xếp hiện vật,
đảm bảo tốt nhất việc bảo quản và bảo vệ hiện vật. Cán bộ bảo quản hiện
vật thực hiện các phương pháp bao gồm bảo quản phòng ngừa và bảo quản
trị liệu. Theo đó, bảo quản phòng ngừa cho hiện vật được hiểu là các biện
pháp được sử dụng để ngăn ngừa tối đa quá trình hủy hoại tự nhiên của
hiện vật và tác động hủy hoại hiện vật do thiên nhiên hoặc con người gây
ra. Bảo quản trị liệu là các biện pháp khoa học và kỹ thuật được sử dụng
nhằm loại trừ nguyên nhân gây hại và ổn định tình trạng hiện vật như:
- Đặt thuốc chống mối theo chương trình kế hoạch công tác năm, mua
thêm tủ chống ẩm bảo quản hiện vật giấy,
- Đặt thuốc diệt mối, bảo quản hiện vật toàn bộ hệ thống trưng bày,
- Trang bị thêm 2 bộ máy điều hòa nhiệt độ và 2 bộ máy vi tính phục
vụ cho công tác hành chính, nghiệp vụ kho bảo quản [17].
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Ngoài ra, Ban Giám đốc Bảo tàng còn chỉ đạo phòng Nghiên cứu Sưu tầm - Kiểm kê - Bảo quản thực hiện bảo quản định kỳ đối với hiện
vật bảo quản trong kho và trong hệ thống trưng bày thường xuyên của
bảo tàng.
Có thể nói, cùng với công tác kiểm kê, công tác bảo quản hiện vật của
bảo tàng không chỉ đơn thuần là “không để mất cắp, không bị hư hỏng hoặc
vỡ nát hiện vật” mà còn là sự “bảo vệ sự toàn vẹn” tức là bảo vệ tính
nguyên gốc của hiện vật. Vì vậy, Bảo tàng Ninh Bình tổ chức 03 kho bảo
quản hiện vật khác nhau theo chất liệu hiện vật đó là: kho bảo quản hiện
vật giấy; kho bảo quản phim ảnh; kho bảo quản hiện vật tổng hợp... Toàn
bộ hệ thống kho bảo quản này đều được trang bị các thiết bị kỹ thuật như
05 máy hút ẩm, 03 máy điều hòa, các loại thuốc chống mối mọt cho hiện
vật... Ngoài ra còn được trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, giữ gìn
an ninh, an toàn cho hiện vật. Công tác bảo quản phòng ngừa và trị liệu cho
hiện vật trong kho và hệ thống trưng bày được cán bộ phụ trách kho bảo
quản kiểm tra thường xuyên nên chưa có hiện tượng gì xảy ra đối với hiện
vật của bảo tàng theo định kỳ, họp giao ban. Cán bộ kho phải báo cáo
nghiêm túc về số lượng, chất lượng và tình trạng hiện vật cũng như hệ
thống kho bảo quản, cho nên các hiện vật, tài liệu, hình ảnh trong bảo tàng
được bảo quản, giữ gìn khá tốt.
Bà Phạm Thị Nhu - Phó Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình phụ trách công
tác Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, khi được phỏng vấn đã cho biết:
Trong thời gian qua, Bảo tàng Ninh Bình đã đạt được những kết
quả về sưu tầm, kiểm kê, bảo quản rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên,
vẫn còn một số những hạn chế như: hiện vật sưu tầm về bảo tàng
chưa tổ chức hội đồng để xét duyệt một cách kịp thời, kế hoạch
sưu tầm và tổ chức thực hiện kế hoạch cũng có những thời gian
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chưa được kịp thời, hệ thống sổ sách quản lý hiện vật tuy đã đảm
bảo được những yêu cầu, nguyên tắc của bảo tàng học song vẫn
còn một số lượng hiện vật nhất định chưa được đăng ký vào sổ
đăng ký hiện vật; về không gian, diện tích kho bảo quản hiện vật
còn bị chật chội so với tổng số hiện vật của bảo tàng đang lưu giữ
và bảo quản nên còn có những hiện vật phải xếp chồng lên nhau;
phương tiện bảo quản chưa được hiện đại” [Phụ lục 2, tr. 162].
Tuy nhiên để công tác kiểm kê - bảo quản được thực hiện một cách
khoa học và hiệu quả thì cán bộ phòng kiểm kê - bảo quản cần phải nâng cao
trình độ hơn nữa, phải có kiến thức đa ngành nhằm tránh khỏi những hạn chế
nhất định hiện nay trong bảo quản phòng ngừa và trị liệu cho hiện vật.
2.2.3.3. Hoạt động trưng bày - giáo dục, tuyên truyền
* Quản lý hoạt động trưng bày:
Trưng bày bảo tàng là công tác tổ chức sắp xếp và trình bày hiện vật
bảo tàng theo hệ thống các chủ đề, sử dụng trang thiết bị cần thiết để làm rõ
ý tưởng, thông điệp mà bảo tàng muốn truyền đạt tới công chúng. Trưng
bày được coi là một dấu hiệu, đặc trưng quan trọng nhất để phân biệt bảo
tàng với các thiết chế giáo dục, văn hóa khác. Trưng bày là bộ mặt của bảo
tàng, là cầu nối giữa bảo tàng với xã hội, công chúng, và là khâu giao tiếp
quan trọng nhất của bảo tàng. Trưng bày bảo tàng là hình thức để công
chúng thụ cảm, thưởng thức các giá trị lịch sử, văn hóa hàm chứa trong
hiện vật bảo tàng. Không có trưng bày thì bảo tàng chỉ là kho bảo quản, lưu
trữ các hiện vật. Những hiện vật bảo tàng quý hiếm, bằng chứng vật chất
cho sự kiện, hiện tượng của tự nhiên, xã hội được sưu tầm, nghiên cứu, bảo
quản chỉ được tiếp xúc với công chúng thông qua trưng bày. Vì vậy có thể
nói, công tác trưng bày của bảo tàng có vai trò rất quan trọng trong hoạt
động của mình.
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Sau khi công trình kiến trúc Bảo tàng Ninh Bình được hoàn thiện và
đưa vào sử dụng năm 1995, Ban giám đốc Bảo tàng Ninh Bình đã tích cực,
chủ động xây dựng kế hoạch trưng bày của bảo tàng; Tiến hành tổ chức các
hội nghị với đội ngũ cán bộ trưởng phó phòng nghiệp vụ: trưng bày, kho
bảo quản, nghiên cứu, sưu tầm, mời thêm một số chuyên gia, các nhà khoa
học của ngành và của địa phương như lịch sử, mỹ thuật, khảo cổ học… để
tham gia ý kiến về việc xây dựng nội dung trưng bày, các chủ đề trưng bày
và vấn đề thiết kế mỹ thuật - kỹ thuật trong trưng bày bảo tàng.
Ban Giám đốc Bảo tàng cũng cán bộ lãnh đạo các phòng đã nhận thức
rõ vai trò trách nhiệm quản lý của mình đối với hoạt động trưng bày của
bảo tàng, không chỉ trước mắt mà còn xây dựng kế hoạch trưng bày dài
hạn, kế hoạch tổ chức các cuộc triển lãm lưu động phục vụ công chúng ở
các địa phương trên địa bàn của tỉnh. Để thực hiện được cuộc trưng bày,
lãnh đạo bảo tàng đã chuẩn bị kế hoạch tài chính, mua sắm trang thiết bị
trưng bày, các phương tiện trưng bày… ; phân công cán bộ theo dõi chỉ đạo
trực tiếp cuộc trưng bày trong bảo tàng từ giai đoạn chuẩn bị trưng bày, quá
trình thực hiện trưng bày và giai đoạn thi công lắp ráp trưng bày.
Ngoài ra trong công tác quản lý hoạt động trưng bày, trước khi cắt
băng khánh thành trưng bày của bảo tàng, Ban Giám đốc bảo tàng đã tổ
chức duyệt nội dung, hình thức, mỹ thuật và hiện vật trưng bày đã phù hợp
với chủ đề trưng bày, yêu cầu trưng bày nhằm phục vụ khách tham quan
bảo tàng.
Công việc cuối cùng của quản lý hoạt động trưng bày bảo tàng đó là
công tác kiểm tra toàn bộ hoạt động trưng bày của bảo tàng bao gồm kiểm
tra về sử dụng tài chính theo đúng quy định của bảo tàng, kiểm tra việc lựa
chọn hiện vật trưng bày, kiểm tra về nghệ thuật và hướng tham quan của
bảo tàng đã phù hợp với thực tế hay chưa, đồng thời kiểm tra về tiến độ
thực hiện trưng bày bảo tàng….
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Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, bảo tàng Ninh Bình đã có được
đề cương ý tưởng trưng bày, market trưng bày, nội dung trưng bày và đội
ngũ cán bộ trực tiếp thi công trưng bày. Bảo tàng Ninh Bình thuộc loại hình
bảo tàng khảo cứu địa phương, là một thiết chế văn hóa khoa học, là sản
phẩm du lịch và cũng là một sản phẩm văn hóa của tỉnh và của cả nước. Vì
vậy, Bảo tàng đã tổ chức trưng bày thành công hệ thống trưng bày trong
nhà và ngoài trời với tổng diện tích trưng bày khoảng 1200m2, tổng số tài
liệu hiện vật, hình ảnh được lựa chọn đưa ra trưng bày là: 1069 tài liệu hiện
vật; 304 bức ảnh; 3 sa bàn , 3 bức phù điêu, trong đó số lượng tài liệu hiện
vật gốc chiếm tỷ lệ 75% bao gồm các tài liệu văn bản có chất liệu giấy, da,
và hiện vật gốc thể khối.
Hệ thống trưng bày của Bảo tàng Ninh Bình có sự liên kết chặt chẽ
giữa nội dung và hình thức trưng bày, hài hòa. Thông qua các giải pháp mỹ
thuật như: Sa bàn, mô hình, tài liệu khoa học phụ bổ trợ, đã tôn lên các hiện
vật trưng bày, tập trung thể hiện nội dung chủ đạo của một bảo tàng địa
phương - Bảo tàng Ninh Bình.
Về hướng tuyến tham quan của Bảo tàng Ninh Bình đã chỉ dẫn theo tuyến
tham quan từ gian khánh tiết tầng 1 lên tầng 3 rồi xuống tầng 2 rồi lại xuống
tầng 1. Có thể nói, đây là một trong các vấn đề còn bất cập hiện nay trong công
tác tổ chức tuyến tham quan trưng bày cho khách tham quan.
-Tổ chức trưng bày chuyên đề và triển lãm lưu động: Ngoài phần trưng
bày trong nhà và ngoài trời, Bảo tàng Ninh Bình còn tổ chức thực hiện các
hoạt động trưng bày chuyên đề và triển lãm lưu động hàng năm nhân kỷ niệm
những ngày lễ lớn, những sự kiện lịch sử trọng đại của tỉnh, thực hiện các
cuộc triển lãm lưu động phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của quần chúng,
tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong nhân dân. Kết quả từ năm 20012016 tổ chức được 18 cuộc trưng bày chuyên đề và triển lãm lưu động.
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Sau đây là một số trưng bày chuyên đề và triển lãm lưu động tiêu biểu
mà Bảo tàng Ninh Bình đã tổ chức thực hiện tại bảo tàng và ở một số địa
phương trong thời gian vừa qua:
Tổ chức trưng bày tại cố đô Hoa Lư chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư thế
kỷ X” nhân dịp lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư diễn ra vào tháng 3 âm
lịch hàng năm.
Tổ chức trưng bày tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình chuyên đề “Cổ vật
thời Đông Sơn, Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn” nhân kỷ niệm 20 năm tái lập
tỉnh vào năm 2012.
Tổ chức trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại thư viện tỉnh năm 2016 và tại
huyện Nho Quan, Kim Sơn năm 2017.
Nhìn chung, các cuộc trưng bày chuyên đề và triển lãm lưu động do Bảo
tàng Ninh Bình tổ chức thực hiện đều được lập kế hoạch, đề cương trưng bày
nghiêm túc cùng dự toán kinh phí trình Sở VHTTDL nay là Sở Văn hóa và
Thể thao Ninh Bình phê duyệt.
Qua cuộc phỏng vấn, ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Trưng bày
– Tuyên truyền Bảo tàng Ninh Bình cho biết:
5 năm trở lại đây, công tác trưng bày, triển lãm lưu động của bảo
tàng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về cả số lượng và
chất lượng. Mỗi năm ít nhất Bảo tàng Ninh Bình tổ chức được 2
cuộc trưng bày, triển lãm lưu động. Các chuyên đề trưng bày
không chỉ dừng lại ở chuyên đề Kinh đô Hoa Lư thế kỷ X mà còn
mở rộng ra các chuyên đề khác như Cổ vật thời Đinh - tiền Lê,
Lý, Trần, Hậu Lê và Nguyễn, Hoàng Sa, Trường Sa của Việt
Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Thông qua những
cuộc trưng bày, triển lãm lưu động đó, nhân dân ở các nơi, đặc
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biệt là ở vùng sâu vùng xa trong tỉnh, có điều kiện tiếp cận với
hiện vật bảo tàng và hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa địa
phương. Sắp tới, Bảo tàng Ninh Bình sẽ tổ chức thêm nhiều
chuyên đề và nhiều cuộc trưng bày, triển lãm lưu động nữa phục
vụ nhu cầu của nhân dân trong và ngoài tỉnh Ninh Bình” [Phụ lục
2, tr. 163].
* Quản lý hoạt động giáo dục- tuyên truyền
Công tác giáo dục, tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của sự giao
tiếp Bảo tàng, phát huy giá trị của hiện vật Bảo tàng đến với công chúng,
góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ, củng cố niềm tin và nhận
thức của con người.
Trong thời gian qua, Ban Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình luôn cố gắng
chỉ đạo, theo dõi về việc thực hiện công tác tổ chức, quản lý hoạt động giáo
dục - tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất. Trước hết, phòng chức năng đã
bám sát tổ chức hướng dẫn tham quan cho công chúng, cho nên, phần lớn
khách đến tham quan Bảo tàng khi được hướng dẫn thuyết minh đều có
chung cảm nhận: Bảo tàng Ninh Bình đã làm tốt công tác giáo dục tuyên
truyền cán bộ của bảo tàng có thái độ hòa nhã, ân cần, lịch sự, các cán bộ
thuyết minh có giọng nói truyền cảm, phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6 còn thứ 7
và chủ nhật, ngày lễ và ngoài giờ hành chính khi khách có nhu cầu tham
quan, học tập, nghiên cứu tại bảo tàng, Giám đốc bảo tàng sẽ phân công cụ
thể cho cán bộ phục vụ các ngày đó. Tùy từng đối tượng và thời gian khách
tham quan mà cán bộ thuyết minh viên của Bảo tàng Ninh Bình có cách
giảng giải những nội dung và hiện vật trọng tâm với phương pháp hướng
dẫn phù hợp giúp khách tham quan hiểu rõ nội dung và hiện vật trưng bày
trong Bảo tàng. Tuy nhiên vẫn còn vấn đề bất cập trong thời gian dài tại
Bảo tàng Ninh Bình, đó là đội ngũ cán bộ thuyết minh viên Bảo tàng Ninh
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Bình hướng dẫn khách tham quan từ hai ngoại ngữ trở lên hiện nay còn
thiếu, gần như chưa có. Về lâu dài chắc chắn đây sẽ là trở ngại lớn trong
công tác tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục - tuyên truyền trong hoạt động
chung của Bảo tàng Ninh Bình.
Bảng 2.2: Tổng hợp số liệu khách tham quan Bảo tàng Ninh Bình
Năm
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Tổng số khách
10983
10253
10574
9294
9343
11841
8454
5821
13012
9305
10028
11786
12099

Khách trong nước
10942
10199
10439
9227
9297
11796
8392
5769
12129
9339
10012
11278
11502

Khách quốc tế
41
54
125
67
46
45
62
52
283
66
16
508
597

(Tác giả tổng hợp số liệu từ các báo cáo tổng kết năm 2005 - 2017 của BTNB)
Nhìn vào bảng tổng hợp số liệu khách tham quan Bảo tàng Ninh Bình
ta thấy số lượng khách tham quan ngày một tăng như năm 2010 số lượng
khách tăng đột biến do Bảo tàng trưng bày chuyên đề phục vụ 1000 năm
Thăng Long – Hà Nội. Năm 2013 thực hiện Hướng dẫn liên ngành số
73/HD-BGD ĐT-BVHTT&DL ngày 16/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Về việc sử dụng di sản văn hóa trong
dạy học ở trường phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên, Ban
Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình đã xây dựng chương trình, kế hoạch kết hợp
với Sở giáo dục đào tạo Ninh Bình thực hiện việc đưa học sinh đến tham
quan học tập tại Bảo tàng nên lượng khách tăng gấp gần 3 lần so với năm
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2012. Năm 2016, Bảo tàng bắt đầu mở thêm cuộc trưng bày lưu động tại
Thư viện tỉnh với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những
bằng chứng lịch sử và pháp lý” đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân
và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham quan.
Qua cuộc phỏng vấn, ông Đặng Minh Hoàng – nhân viên phòng
Trưng bày – Tuyên truyền Bảo tàng Ninh Bình cho hay:
Thứ nhất, với thế mạnh của Bảo tàng Ninh Bình là đã có một
công trình bảo tàng được hoàn thành và mở cửa đón khách tham
quan nội dung trưng bày của bảo tàng từ năm 1995, hình thức tổ
chức hướng dẫn tham quan nội dung trưng bày của bảo tàng đã
thu hút được đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh. Cán bộ
thuyết minh khả năng thuyết trình và diễn giải nội dung giá trị
của hiện vật trưng bày và các chủ đề trưng bày cũng được công
chúng đánh giá tốt. Một hình thức nữa đó là bảo tàng đã phối hợp
với trường học trên địa bàn tỉnh bằng những chương trình học
ngoại khóa, chương trình học chính khóa về những vấn đề có liên
quan đến lịch sử văn hóa theo chương trình học ở các cấp phổ
thông phù hợp. Thứ ba, bảo tàng đã chú ý đến hình thức trưng
bày triển lãm lưu động để phục vụ công chúng trong và ngoài
tỉnh. Ngoài ra, bảo tàng còn tổ chức trưng bày chuyên đề tại bảo
tàng và giới thiệu một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu…”
[Phụ lục 2, tr. 164].
2.2.4. Quản lý các nguồn lực
2.2.4.1. Nguồn nhân lực
Nhận thức rõ yếu tố con người đóng vai trò quan trọng, quyết định
trong mọi hoạt động, Ban giám đốc Bảo tàng Ninh Bình luôn chú trọng đến
công tác cán bộ, tuyển chọn cán bộ từ khâu đầu vào, đảm bảo trình độ
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chuyên môn theo yêu cầu của từng vị trí công việc tuyển dụng của bảo
tàng. Bảo tàng Ninh Bình tuyển dụng chủ yếu theo các chuyên ngành: bảo
tồn - bảo tàng, lịch sử, công nghệ thông tin, Hán nôm, tài chính - kế toán...
Cán bộ viên chức làm việc trong Bảo tàng Ninh Bình đều phải qua khâu thi
tuyển hoặc xét tuyển viên chức do Sở Nội vụ, Sở Văn hoá và Thể thao
Ninh Bình và Bảo tàng Ninh Bình đồng tổ chức. Sau khi cán bộ trúng
tuyển mới được phân công về các phòng chuyên môn chức năng làm theo
vị trí công việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của mình.
- Bảo tàng Ninh Bình hiện có 13 biên chế + 03 Hợp đồng 68/CP và 04
hợp đồng lao động. Tổng số có 23 cán bộ, trong đó 10 cán bộ viên chức
được tuyển dụng theo chuyên ngành bảo tàng - bảo tồn.
- Về trình độ học vấn của các cán bộ làm việc tại Bảo tàng Ninh Bình
gồm có: 01 thạc sỹ; 19 cử nhân, 01 kỹ sư và 02 cán bộ trung cấp.
Ban giám đốc Bảo tàng đã xây dựng được đề án vị trí việc làm bao
gồm 2 phần: Phần một: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; Phần hai: Xác định vị
trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh
nghề nghiệp. Đây chính là cơ sở cho việc sắp xếp chức danh đồng thời bổ
sung nâng cao trình độ bằng việc cử cán bộ đi học ở các lớp nghiệp vụ về
Bảo tàng, di sản văn hóa phi vật thể, bảo quản hiện vật bảo tàng...
Từ năm 2001 đến năm 2016 Ban giám đốc Bảo tàng Ninh Bình đã quan
tâm hơn đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện về thời gian cử
cán bộ đi học nâng cao về trình độ lý luận, trình độ chuyên môn. Kết quả đã
có, 01 cán bộ được cử đi học Cao cấp Lý luận chính trị, 8 cán bộ được cử đi
học lớp Trung cấp lý luận chính trị, 02 cán bộ chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt
nghiệp thạc sỹ. Hàng năm cán bộ phòng Trưng bày, tuyên truyền đều được đi
học lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ du lịch do Trung tâm xúc tiến du lịch tổ
chức tại Trường Đại học Hoa Lư - Ninh Bình.
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Trên thực tế hiện nay, Ban giám đốc - Bảo tàng Ninh Bình trong công
tác quản lý đã thực hiện công tác xây dựng và sắp xếp vị trí việc làm cho
CB- VC- NLĐ làm việc tại các Phòng, chuyên môn, về cơ bản phù hợp với
trình độ, năng lực nghiệp vụ... Tạo động lực phát huy sức lao động sáng tạo
của mỗi cá nhân, tập thể, họ luôn hoàn thành tốt công việc được giao phó.
Ông Nguyễn Xuân Khang – Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình, khi được
phỏng vấn đã cho hay:
Nguồn nhân lực có trình độ cao là yêu cầu cần thiết đối với tất cả
các ngành, các lĩnh vực, Bảo tàng Ninh Bình không phải là ngoại
lệ. Hiện nay, trong điều kiện toàn cầu hóa cùng với cuộc Cách
mạng 4.0, sự phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ, Bảo
tàng Ninh Bình cần những cán bộ có trình độ ngoại ngữ, trình độ
ứng dụng công nghệ thông tin để đảm đương trách nhiệm tham
mưu, hướng dẫn nghiệp vụ cho Bảo tàng và công tác thuyết minh
cho khách tham quan là người nước ngoài” [Phụ lục 2, tr. 161].
2.2.4.2. Tài chính
Hiện nay, phần lớn các nước trên thế giới đều xếp bảo tàng là đơn vị
sự nghiệp có tính chất công ích hoặc đơn vị sự nghiệp có thu. Bởi vậy, các
bảo tàng phải áp dụng quản lý chặt chẽ tài chính của đơn vị mình theo các
quy định của Luật tài chính. Đối với một Bảo tàng, toàn bộ quá trình công
tác tài vụ phải bắt đầu từ việc lập ngân sách của đơn vị hoặc lập kế hoạch,
dự toán và xoay quanh quá trình lĩnh, nộp, trả lại, vận dụng, quản lý, giám
sát nguồn kinh phí được cấp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
Bảo tàng Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp hoạt động do ngân sách nhà
nước cấp trong đó kinh phí hoạt động thường xuyên của bảo tàng và kinh
phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác đều do nhà nước cấp thông qua
ngân sách tỉnh. Ngoài phần kinh phí chi thường xuyên như: chi trả
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lương, chi đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chi phục vụ khách tham
quan, chi trả tiền điện thoại, tiền điện, tiền nước, văn phòng phẩm…
Hàng năm bảo tàng còn lập dự toán kinh phí để thực hiện công việc
chuyên môn như khảo sát, điền dã, dập văn bia, sưu tầm hiện vật, trưng
bày chuyên đề, triển lãm lưu động, mua sắm trang thiết bị phục vụ trưng
bày, nâng cấp chỉnh lý trưng bày và kho bảo quản hiện vật...
Hiện nay, Bảo tàng Ninh Bình có 01 cán bộ kế toán phụ trách về tài
chính, giúp Ban giám đốc thực hiện công tác tài chính như: nghiên cứu
vấn đề hướng dẫn và các quy trình, quản lý tài chính. Hàng năm, kế toán
của bảo tàng lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước gửi lên Sở VHTT
và Sở Tài chính Ninh Bình, căn cứ vào dự toán đó Sở Tài chính Ninh
Bình xét duyệt kinh phí hoạt động cho bảo tàng. Các khoản thu, chi của
Bảo tàng Ninh Bình đều đúng quy trình như: dự trù kinh phí của các
phòng chức năng trình giám đốc, giám đốc phê duyệt chuyển sang bộ
phận tài vụ thực hiện và lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán. Hàng tháng, kế
toán có nhiệm vụ báo cáo với Ban giám đốc các khoản thu, chi của Bảo
tàng và số kinh phí còn lại, trên cơ sở đó Ban giám đốc sẽ duyệt kinh phí
cho các hoạt động do phòng Nghiệp vụ và phòng Hành chính - tổng hợp
đề xuất. Kết thúc mỗi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn trong bảo tàng,
Bảo tàng Ninh Bình có nhiệm vụ hoàn tất các thủ tục để thanh quyết toán
các phần kinh phí được giao theo đúng quy định của cơ quan tài chính,
Sở VHTT cùng Sở Tài chính Ninh Bình có trách nhiệm thanh tra, kiểm
tra việc chi tiêu của Bảo tàng Ninh Bình và quyết toán kinh phí khi đã có
đủ chứng từ thanh toán hợp lệ.
Như vậy, có thể nói, việc quản lý tài chính của Bảo tàng Ninh Bình
đã thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và kế hoạch của bảo
tàng. Mọi nguồn thu chi của bảo tàng đều được giám sát đảm bảo công
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khai, minh bạch.
Bảng 2.3: Tổng hợp kinh phí được cấp từ năm 2010 đến năm 2017
Năm

Kinh phí

2010

1,093,043,000

2011

1,115,219,000

2012

1,738,753,000

2013

1,818,024,000

2014

2,009,000,000

2015

2,106,736,000

2016

2,144,000,000

2017

1,846,000,000

(Nguồn: Tác giả tập hợp số liệu từ các báo cáo hàng năm của Bảo tàng
Ninh Bình đến năm 2017)
2.2.4.3. Cơ sở vật chất - Kỹ thuật
Trong hoạt động bảo tàng, cơ sở vật chất - kỹ thuật gồm có trụ sở bảo
tàng, kho tàng và trang thiết bị của bảo tàng. Cơ sở vật chất là một trong
bốn yếu tố quan trọng cấu thành bảo tàng và có ảnh hưởng trực tiếp đến
việc tổ chức sắp xếp bảo quản và trưng bày hiện vật, tài liệu, hình ảnh của
bảo tàng để phục vụ công chúng trong và ngoài nước.
Cơ sở vật chất của Bảo tàng Ninh Bình là tài sản của Nhà nước gồm
có: khối nhà bảo tàng 3 tầng do Bảo tàng Ninh Bình sử dụng, bao gồm: Các
không gian trưng bày tư liệu, hiện vật theo chủ đề thuộc hệ thống trưng bày
thường xuyên của bảo tàng; Các phòng làm việc của cán bộ; Không gian
kho bảo quản hiện vật; Các trang thiết bị phục vụ trưng bày lưu động như
nhà rạp, tủ, Pano gỗ và một số máy móc (máy khoan, máy cắt, máy chiếu,
tăng âm, loa đài ..)
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Trong những năm qua, Bảo tàng Ninh Bình về cơ bản từng bước đã
trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ mọi hoạt động của bảo
tàng từ nghiên cứu, sưu tầm cho đến công tác đón tiếp khách đến tham
quan. Các phòng làm việc đều có các trang thiết bị cần thiết như 23 bộ bàn
ghế, 23 tủ làm việc, 23 máy vi tính, hệ thống máy điều hòa không khí gồm
9 bộ cho phòng kho bảo quản hiện vật và phòng làm việc của cán bộ, có 5
tủ chống ẩm để bảo quản hiện vật giấy và hiện vật phim ảnh, máy ảnh.
Hệ thống trưng bày cũng đã được lắp đặt các trang thiết bị gồm 01 máy
chiếu, các tủ, giá, bục phục vụ cho trưng bày hiện vật, tài liệu và hình ảnh .
Ngoài ra bảo tàng còn được lắp đặt nhiều trang bị thiết bị kỹ thuật để
giữ gìn an ninh an toàn cho hiện vật trưng bày trong bảo tàng và thiết bị
phòng chống cháy nổ, thiết bị chữa cháy ở các gian trưng bày, kho hiện vật
và 8 camera giám sát 24/24h.
Ban giám đốc bảo tàng luôn quan tâm đến vấn đề giá trị hao mòn của
những tài sản cố định hiện có; đối với những tài sản cố định sử dụng và
hoạt động dịch vụ thì thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo quy định
của Nhà nước, số khấu hao của bảo tàng được để lại đầu tư tăng cường cơ
sở vật chất, đổi mới trang thiết bị.
Đối với những tài sản cố định đã bị hư hỏng không thể sửa chữa được
hoặc quá lạc hậu về mặt kỹ thuật thì Ban giám đốc bảo tàng tổ chức họp rồi
báo cáo với Sở VHTT bằng văn bản xin phép cho thanh lý, tiền thu thanh
lý tài sản sau khi trừ chi phí thanh lý được để lại bổ sung quỹ phát triển sự
nghiệp của Bảo tàng.
2.2.5. Hướng dẫn, giúp đỡ các bảo tàng tư nhân, bảo tàng huyện, phòng
truyền thống.
Căn cứ Quyết định số 1405/2008/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của
UBND tỉnh Ninh Bình Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
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cơ cấu tổ chức của bảo tàng Ninh Bình, bên cạnh các chức năng, nhiệm vụ
chính của bảo tàng, Bảo tàng Ninh Bình còn có nhiệm vụ hướng dẫn
nghiệp vụ cho các bảo tàng, nhà truyền thống của các huyện, thị xã, thành
phố, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh.
Năm 2009, Ban Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình đã cử cán bộ nghiệp vụ
giúp phòng Văn hóa Thông tin huyện Yên Mô tổ chức trưng bày tư liệu
hiện vật tại phòng truyền thống của huyện nhân dịp kỷ niệm 15 năm tái lập
huyện; tham gia khảo sát và hướng dẫn nghiệp vụ cho Bảo tàng Tam Điệp
trong công tác trưng bày và sưu tầm, bổ sung hiện vật, tài liệu liên quan
đến sự kiện Bác Hồ về thăm Nông trường Đồng Giao năm 1959.
Năm 2010, Bảo tàng Ninh Bình đã phối kết hợp với Bảo tàng Võ
Hằng gia trưng bày cổ vật thời Đinh - tiền Lê, Lý - Trần phục vụ Lễ hội Cố
đô Hoa Lư năm 2010;
Năm 2014, Bảo tàng Ninh Bình đã tư vấn giúp đỡ nghiệp vụ và hướng
dẫn việc làm các thủ tục lập hồ sơ xin cấp giấy phép cho Công ty
TNHHMTV Minh Phố, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xin
thành lập bảo tàng tư nhân.
Năm 2015, Bảo tàng Ninh Bình đã hoàn thành trưng bày phòng truyền
thống kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành của Sở Tài chính Ninh Bình.
Có thể nói, những hoạt động hướng dẫn giúp đỡ của lãnh đạo và cán
bộ Bảo tàng Ninh Bình vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ của bảo tàng, vừa
giúp nâng cao chất lượng hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị DSVH của
các đơn vị ở địa phương mình.
2.2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng
Công tác thanh kiểm tra nói chung là những hoạt động thiết yếu,
thường xuyên của công tác quản lý Nhà nước, ở đâu có quản lý thì ở đó có
thanh tra, kiểm tra. Chính vì vậy, khi bàn về quản lý nhà nước, Lê nin đã
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nhấn mạnh rằng điều kiện tất yếu để công tác quản lý được chính xác là
việc kiểm tra tình hình chấp hành chỉ thị và nghị quyết. Kiểm tra thường
xuyên việc chấp hành là một trong những ưu điểm cơ bản nhất, tất yếu nhất
của phương thức quản lý.
Trong quá trình quản lý hoạt động của mình, Ban Giám đốc Bảo tàng
Ninh Bình luôn chú trọng đến công tác kiểm tra để duy trì hoạt động một
cách thường xuyên, tiến hành kiểm tra chất lượng quản lý đối với tài sản,
tài chính và hoạt động chuyên môn của bảo tàng. Dưới sự điều hành của
Ban giám đốc bảo tàng, các tổ chức và các bộ phận chức năng khác như chi
bộ, công đoàn, đoàn Thanh niên và lãnh đạo các Phòng chuyên môn nghiệp
vụ cùng phối hợp thực hiện kiểm tra các hoạt động chính của bảo tàng theo
định kỳ 6 tháng một lần. Hoạt động này giúp phát hiện những điểm sai
phạm, bất cập trong công tác quản lý điều hành của bảo tàng, đề xuất
hướng khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn nghiệp vụ
của Bảo tàng Ninh Bình nói chung và công tác quản lý nói riêng.
Ban Giám đốc đã kiểm tra tài chính, tài sản của Bảo tàng giúp nâng
cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tạo ra sự công khai minh bạch
trong chi tiêu tài chính của đơn vị, nhằm đảm bảo các khoản chi đúng
nguyên tắc, chế độ, quy định của Nhà nước về tài chính và quản lý tài sản
công. Cuối mỗi năm, Ban Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình đã chỉ đạo phòng
Hành chính - Tổng hợp tiến hành kiểm tra, kiểm kê tài sản đang sử dụng tại
cơ quan để báo cáo Ban Giám đốc và quản lý của mình là Sở VHTT Ninh
Bình.
Đối với công tác chuyên môn nghiệp vụ của bảo tàng, bên cạnh việc
thực hiện các kế hoạch do Ban giám đốc đề ra và các hoạt động chuyên
môn nghiệp vụ đột suất của Bảo tàng Ninh Bình thì từng phòng chuyên
môn đều phải xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của mình. Trên cơ sở
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đó, Giám đốc Bảo tàng kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác
chuyên môn thông qua các kế hoạch của từng phòng chuyên môn, duy trì
hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện các kế hoạch chuyên môn này
đã giúp cho hoạt động quản lý của Bảo tàng Ninh Bình hiệu quả hơn, tạo ra
sự gắn kết giữa các hoạt động khác nhau của bảo tàng thúc đẩy nhau cùng
phát triển.
Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân của Bảo tàng được bầu tại Hội nghị
Cán bộ viên chức năm 2016 gồm 3 cán bộ có nhiệm vụ giải quyết vụ việc
có liên quan đến đơn thư, khiếu nại về tài chính, vi phạm nội quy, quy chế,
quy tắc bảo quản hiện vật hay nội quy quy chế của cơ quan.
Có thể nói, những hoạt động giám sát, kiểm tra của lãnh đạo Bảo tàng
Ninh Bình thời gian qua đã được nhìn nhận đúng đắn nên đã phát huy được
hiệu quả và vai trò của nó đối với tất cả các khâu hoạt động chuyên môn
nghiệp vụ của Bảo tàng và đã giúp cho Bảo tàng Ninh Bình ngày càng lớn
mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Sở VHTT Ninh Bình cũng đã tổ chức theo dõi, kiểm tra tình hình sử
dụng tài sản và hoạt động về tài chính đối với Bảo tàng Ninh Bình theo
phân cấp quản lý đúng với quy định hiện hành của Nhà nước, cho đến nay
không có trường hợp nào vi phạm về tài chính nói chung.
Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn
trong bảo tàng thường xuyên được nhắc nhở, đôn đốc thực hiện tốt các
nhiệm vụ được giao. Hàng tuần, bảo tàng thực hiện chế độ giao ban để Ban
Giám đốc đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, nhân
viên và các phòng trong tuần, động viên, khen ngợi kịp thời những tập thể
và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ. Hàng tháng, các phòng chuyên môn của
bảo tàng đã tiến hành sơ kết nhiệm vụ trong tháng và triển khai nhiệm vụ
kế hoạch các tháng tiếp theo để báo cáo Ban Giám đốc. Hàng quý, ban lãnh
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đạo bảo tàng đã sơ kết thực hiện nhiệm vụ theo quý và đánh giá cá nhân,
tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn những cá nhân, tập thể hoặc
phòng nào chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình thì Ban Giám đốc khiển
trách và nhắc nhở, đồng thời chỉ đạo quyết liệt để tập thể và phòng hoàn
thành nhiệm vụ theo kế hoạch. Cuối năm, Ban Giám đốc Bảo tàng Ninh
Bình còn chỉ đạo thực hiện việc tổng kết các nhiệm vụ thực hiện trong năm
và chi bộ Đảng cũng tổng kết công tác lãnh đạo của mình. Qua các đợt tổng
kết này, những phòng, tập thể, cá nhân xuất sắc sẽ được Sở Văn hóa và Thể
thao tỉnh Ninh Bình khen thưởng bằng hình thức giấy khen hoặc tặng danh
hiệu chiến sỹ thi đua. Còn đối với phòng hoặc cá nhân không hoàn thành
nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng thấp có thể xử lý, kỷ
luật bằng hình thức phê bình trước cơ quan hoặc nhận xét, đánh giá trong tổ
chức của Đảng, nếu vi phạm nặng hoặc nhiều lần thì cá nhân có thể bị
chậm lên lương.
2.3. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động của Bảo tàng
2.3.1. Thành tựu
2.3.1.1. Về cơ cấu tổ chức
Đến nay, cơ cấu tổ chức cán bộ của Bảo tàng Ninh Bình đã tương đối ổn
định và đầy đủ. Ban Giám đốc gồm 3 đồng chí, các phòng chuyên môn đều có
đủ trưởng, phó phòng được bổ nhiệm theo đúng quy trình và theo đề án vị trí
việc làm giai đoạn 2015-2017. Các chức năng chuyên môn đều có ít nhất 1 cán
bộ đảm nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
2.3.1.2. Về công tác quản lý hoạt động chuyên môn
Bảo tàng Ninh Bình thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo
tỉnh, Sở VHTT tỉnh Ninh Bình, đã kịp thời ban hành được một số quy định,
nội quy làm việc và thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của nhà
nước đối với cán bộ viên chức trong bảo tàng. Trước mắt đã khắc phục
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được nhiều khó khăn về cơ cấu tổ chức, nhân sự trong bảo tàng từ nhân sự
trong Ban giám đốc đến các phòng để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ công
tác hàng năm của mình.
Sau 25 năm hình thành, xây dựng và phát triển (1992) đến nay, Ban
lãnh đạo Bảo tàng Ninh Bình luôn có sự đoàn kết nhất trí, có nhiều cố gắng
và đạt được những thành tích đáng khích lệ. Thông qua phương tiện giáo
dục trực quan sinh động Bảo tàng đã góp phần giáo dục lý tưởng, truyền
thống cách mạng cho thể hệ trẻ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
của lãnh đạo tỉnh và Sở VHTT của tỉnh Ninh Bình nói riêng, đất nước nói
chung như:
Công tác nghiên cứu – sưu tầm
Ở Bảo tàng Ninh Bình kinh phí và ngân sách được cấp rất hạn hẹp
nhưng bằng tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết của nhiều thế hệ cán bộ bảo
tàng tất cả vì công việc, gắn nhiệm vụ theo chức năng của mình, Bảo tàng
Ninh Bình đã nghiên cứu, sưu tầm và thu thập được 24.807 tài liệu, hình
ảnh, hiện vật có giá trị lịch sử sâu sắc, làm phong phú thêm cho kho cơ sở
và hệ thống trưng bày bảo tàng. [10] Đây một trong những điểm mạnh của
Bảo tàng Ninh Bình, là cơ sở để bảo tàng triển khai những hoạt động trưng
bày theo chuyên đề khác nhau.
Công tác kiểm kê - bảo quản
Dưới sự chỉ đạo quan tâm của Ban Giám đốc, các cán bộ làm công tác
kiểm kê luôn luôn thực hiện đúng quy định, quy trình đăng ký hiện vật vào
sổ kiểm kê bước đầu, sổ phân loại, hộ chiếu và nhập hiện vật vào máy vi
tính phục vụ việc tìm kiếm thông tin hiện vật dễ dàng, khoa học.
Công tác bảo quản được Bảo tàng chú trọng, thường xuyên cử cán bộ
kiểm tra tình trạng hiện vật và có biện pháp bảo quản kịp thời tránh làm hư
hại hiện vật bảo tàng.
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Công tác trưng bày – tuyên truyền
Cùng với việc sưu tầm tài liệu hiện vật, Ban Giám đốc Bảo tàng Ninh
Bình cũng luôn quan tâm sát xao đến công tác trưng bày tuyên truyền giáo
dục nên bảo tàng đã phục vụ nhiều đoàn khách, các tổ chức, đoàn thể, cá
nhân trong và ngoài nước. Một hình thức mà Bảo tàng Ninh Bình đã bắt tay
vào triển khai thực hiện từ ngày mới thành lập đó là hình thức triển lãm lưu
động, đây là hình thức hiệu quả phù hợp với bảo tàng. Từ năm 2005 đến
nay, Bảo tàng đã tổ chức 14 cuộc trưng bày lưu động. Các cuộc trưng bày
lưu động của Bảo tàng Ninh Bình ở quy mô lớn hay nhỏ cũng đã tạo nên ấn
tượng, chuyển tải được nhiều thông điệp có ý nghĩa chính trị vô cùng thiết thực.
Cán bộ hướng dẫn của Bảo tàng Ninh Bình luôn sẵn sàng phục vụ
thuyết minh cho các cá nhân hay đoàn khách tham quan có nhu cầu tại bảo
tàng hay tại các phần trưng bày lưu động. Đội ngũ thuyết minh gồm 5
người được trang bị kỹ năng nghiệp vụ thuyết minh đầy đủ và luôn học tập
để nâng cao trình độ, phục vụ khách tham quan ngày một tốt hơn.
2.3.1.3. Về công tác quản lý tài chính
Mặc dù nguồn kinh phí ngân sách cấp cho bảo tàng khá hạn hẹp
nhưng Bảo tàng Ninh Bình đã vận dụng sáng tạo trong quản lý tài chính,
bảo đảm phân bổ hợp lý cho các hoạt động của bảo tàng theo hướng ưu tiên
cho hoạt động chuyên môn, tiết kiệm chi các loại phí điện, nước, đảm bảo
đủ chi trả lương đúng hạn cho cán bộ hàng tháng. Cùng với nguồn thu từ
dịch vụ, các ngày lễ, tết, kỷ niệm thành lập ngành, Bảo tàng đều dành một
phần kinh phí ít ỏi cho cán bộ nhân viên để động viên họ hoàn thành tốt
nhiệm vụ của mình.
Để có thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình và đạt được những
kết quả tích cực đó, trước hết là sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ công
nhân viên từ cán bộ làm công tác quản lý đến các cán bộ của bảo tàng.
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Đồng thời, trong những năm qua Bảo tàng Ninh Bình còn nhận được sự
quan tâm của UBND tỉnh với những bằng khen, giấy khen trong nhiều năm
liền, được UBND tỉnh, Sở VHTT tặng danh hiệu “Tập thể lao động có
thành tích xuất sắc”, Chi bộ “trong sạch vững mạnh”, bằng khen của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch…
Tóm lại, công tác quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình bước đầu
đã đạt được những kết quả nhất định, sớm đi vào ổn định và hoạt động mang
lại những kết quả rất khả quan và được cấp trên đánh giá cao. Việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị mà đặc biệt là công tác quản lý hiện vật, công tác nghiên
cứu, sưu tầm, công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đã được Bảo
tàng Ninh Bình luôn chú trọng. Các hoạt động trong suốt thời gian qua của
Bảo tàng Ninh Bình là những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục
truyền thống cho thế hệ trẻ của tỉnh Ninh Bình và của đất nước.
2.3.2. Hạn chế
Bên cạnh những ưu điểm đã nêu, Bảo tàng Ninh Bình vẫn còn tồn tại
một số mặt hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.
2.3.2.1. Về công việc được giao của cán bộ viên chức
Hiện nay, cán bộ Bảo tàng kể cả trong biên chế và hợp đồng đều phải
kiêm nhiệm nhiều việc khác nhau, một số cán bộ còn phải đảm nhiệm các
phần việc chưa phù hợp, chưa đúng với chuyên môn, do đó chưa phát huy
hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong quá trình triển khai và thực hiện công
việc trong hoạt động chung của Bảo tàng, ví dụ như:
- Cán bộ hành chính còn phải làm nhiệm vụ kiêm thủ quỹ của cơ
quan;
- Cán bộ chuyên môn của mỗi phòng nghiệp vụ phần lớn không những
phải đảm nhận được tất cả các phần việc của phòng mình mà còn phải làm
cả những công việc ngoài chuyên môn của bảo tàng…
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- Còn có tình trạng cán bộ học chuyên ngành bảo tồn - bảo tàng phải
làm công việc hành chính, sở VHTT Ninh Bình chưa bố trí sắp xếp công
tác chuyên môn của bảo tàng.
Mặt khác vì phải kiêm nhiệm quá nhiều công việc khác nhau nên phần
nào ảnh hưởng đến quá trình học tập để nâng cao trình độ của từng cán bộviên chức. Trong quá trình làm việc cán bộ Bảo tàng Ninh Bình cũng chưa
có cơ hội tham dự các lớp học chuyên sâu dài hạn về nghiệp vụ Bảo tàng
do ngành tổ chức hoặc các lớp học mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy
và báo cáo, hướng dẫn về những vấn đề mới của bảo tàng học hiện đại.
2.3.2.2. Về công tác quản lý hoạt động chuyên môn
- Công tác xây dựng văn bản
Trong những năm qua, công tác xây dựng, ban hành văn bản phục vụ
công tác quản lý của Bảo tàng Ninh Bình còn có hạn chế như còn thiếu các
văn bản: Nội quy ra vào kho hiện vật, văn bản quản lý hiện vật bảo tàng,
nội quy dành cho khách tham quan bảo tàng.
- Công tác nghiên cứu khoa học:
Trong thời gian qua, việc chỉ đạo và thực hiện công tác nghiên cứu
khoa học trong Bảo tàng Ninh Bình còn hạn chế bởi vì cán bộ tham gia
nghiên cứu khoa học chủ yếu là cán bộ lớn tuổi, có kinh nghiệm công tác
và nghiên cứu, còn đội ngũ cán bộ trẻ chưa thực sự tích cực tham gia vào
nghiên cứu khoa học nên các sản phẩm nghiên cứu khoa học chưa đa dạng,
phong phú.
- Công tác tổ chức sưu tầm:
Bảo tàng Ninh Bình gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sưu tầm
hiện vật, nguyên nhân chính là do kinh phí cấp để sưu tầm chưa cụ thể,
luôn bị động bởi vì nguồn kinh phí được cấp hàng năm của Bảo tàng là rất
hạn chế. Chính vì vậy việc thực hiện những kế hoạch sưu tầm dài hạn hay
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sưu tầm các sưu tập hiện vật có giá trị nhiều khi không thực hiện được. Mặt
khác, phòng Nghiên cứu - sưu tầm - kiểm kê - bảo quản mới được thành lập
đầu năm 2016 đến nay nên khi triển khai công việc gặp rất nhiều khó khăn.
- Công tác tổ chức trưng bày:
Trên thực tế, hệ thống trưng bày thường xuyên tại Bảo tàng Ninh Bình
vẫn còn nhiều bất cập là do công tác chỉ đạo khắc phục khó khăn hạn chế
chưa thường xuyên, kịp thời nên: Ở phần trưng bày thường xuyên, tên gọi
các hiện vật chưa chỉnh sửa cho đồng bộ, chưa được dịch ra tiếng Anh gây
khó khăn cho khách tham quan người nước ngoài; Phần trưng bày về
thiên nhiên chưa mang tính đặc trưng của tỉnh Ninh Bình; Trưng bày ngoài
trời chưa phong phú, chỉ có duy nhất 1 hiện vật đó là máy bay MIG 21; Hệ
thống ánh sáng, kỹ thuật công nghệ cao chưa được sử dụng để trưng bày.
Phương pháp trưng bày chưa hiện đại; Trưng bày dàn trải, chưa đầu tư tạo
điểm nhấn để thu hút khách tham quan.
Nguyên nhân của những tồn tại trên là do Bảo tàng Ninh Bình không
đủ kinh phí, không được tự quyết các nguồn thu chi. Bên cạnh đó, diện
tích sử dụng để trưng bày của bảo tàng quá chật chội, không đủ diện tích
trưng bày.
+ Về phần trưng bày lưu động: Trước đây Bảo tàng Ninh Bình thực
hiện trưng bày lưu động 1 năm chỉ có 1 lần phục vụ lễ hội cố đô Hoa Lư.
Năm 2016, được sự cho phép của Sở VHTT Ninh Bình, Bảo tàng Ninh
Bình đã kết hợp với Trung tâm Thư viện tỉnh, Sở thông tin truyền thông
bổ sung thêm đợt trưng bày Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những
bằng chứng lịch sử và pháp lý nhân ngày sách Việt Nam 21/4/2016. Đến
năm 2017, Bảo tàng Ninh Bình đã bảo vệ thành công đề cương trưng bày
lưu động chuyên đề Hoàng Sa,Trường Sa trước Sở Tài chính và 5 chuyên
đề đưa di sản xuống trường học trong tỉnh và được tỉnh cấp kinh phí. Như
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vậy, ngoài những nhiệm vụ trưng bày đột xuất, hàng năm số lượng đợt
trưng bày lưu động của Bảo tàng còn quá ít ỏi, chưa tạo điều kiện giáo dục
lịch sử cho nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là những vùng xa xôi, không có
điều kiện đến Bảo tàng.
+ Việc tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ khách tham quan cho
đến nay chưa có và cũng chưa có kế hoạch cho loại dịch vụ của bảo tàng.
- Công tác quản lý hiện vật:
Theo nguyên tắc quản lý của bảo tàng, mỗi hiện vật bảo tàng được lưu
giữ bảo quản trong kho cơ sở đều phải đăng ký trong sổ kiểm kê và có một
số hiệu riêng để quản lý, theo dõi và kiểm tra sự hiện diện của hiện vật đó
về mặt pháp lý. Nhưng trên thực tế, tại kho cơ sở Bảo tàng Ninh Bình vẫn
còn một số lượng nhất định những hiện vật, tài liệu, hình ảnh có giá trị
nhưng chưa được đăng ký kiểm kê và đánh số, do đó còn nhiều hiện vật
nằm ngoài sổ sách quản lý. Vì vậy, việc quản lý chính xác về số lựợng hiện
vật ở kho cơ sở của Bảo tàng Ninh Bình còn gặp khó khăn.
+ Bên cạnh đó, hoạt động thanh tra kiểm tra theo định kì của Ban lãnh
đạo bảo tàng đối với công tác quản lý hiện vật tại kho cơ sở của Bảo tàng
cũng chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên.
Bảo tàng Ninh Bình thiếu thiết bị hiện đại để bảo quản hiện vật như là
thiếu máy đo nhiệt độ, máy hút ẩm cho phòng kho bảo quản hiện vật. Diện
tích kho hiện vật thể khối của bảo tàng thực tế rất chật chội, cán bộ phải
làm việc trong kho, phần nào cũng bị ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng có
những hiện vật chưa được sắp xếp khoa học, hợp lý theo nguyên tắc của
bảo tàng.
- Về công tác giáo dục - tuyên truyền, hướng dẫn phục vụ khách tham
quan: Do kinh phí hạn chế nên công tác giáo dục - tuyên truyền của Bảo
tàng Ninh Bình chưa được đầu tư có chiều sâu. Các hình thức giáo dục -
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tuyên truyên chưa đa dạng và phong phú. Chưa có các ấn phẩm văn hoá để
tuyên truyên quảng bá cho bảo tàng đến với công chúng. Bảo tàng Ninh
Bình chưa có ấn phẩm về Bảo tàng ngoại trừ 1 cuốn xuất bản từ năm 1995
đã cũ, hầu như không có ảnh và không còn tính hấp dẫn. Hình thức tuyên
truyền còn chưa phong phú, chủ yếu là thuyết minh tại bảo tàng. Cán bộ
thuyết minh biết ngoại ngữ còn thiếu và chưa được đào tạo chuyên sâu về
thuyết minh bảo tàng. Ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, bảo tàng chưa mở
cửa thường xuyên để phục vụ khách tham quan. (Chỉ được mở cửa khi có
khách và được giám đốc bảo tàng phân công cán bộ hướng dẫn)
2.3.2.3. Về công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị
Từ khi thành lập đến nay Bảo tàng Ninh Bình không có nguồn thu cố
định, không tổ chức bán vé khách tham quan, kinh phí hoạt động chủ yếu
từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp.
Nguồn kinh phí và ngân sách Nhà nước cấp cho bảo tàng theo chỉ tiêu
biên chế chủ yếu để trả lương cho người lao động, phần dành cho hoạt
động chuyên môn, nghiệp vụ còn rất hạn chể nên hàng năm Bảo tàng
không đủ nguồn kinh phí để cử nhiều đợt cán bộ đi công tác về cơ sở, địa
phương trên phạm vi cả nước để sưu tầm tư liệu, hiện vật và khai thác
nguồn tư liệu ảnh... hoặc trả tiền thù lao, tiền nhuận ảnh cho tác giả, tiền
mua tài liệu hiện vật... Kinh phí được cấp để hoạt động rất hạn chế, nên bộ
phận tài chính kế toán tiến hành việc phân bổ kinh phí hoạt động cho từng
quý chưa được làm rõ để từ đó đề ra các hoạt động nghiệp vụ cũng như các
hoạt động khác của bảo tàng.
Cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật của Bảo tàng Ninh Bình, đặc
biệt là các thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác nghiên cứu, kiểm kê, bảo
quản, trưng bày và phục vụ khách tham quan còn thiếu rất nhiều. Các thiết
bị sử dụng hết thời gian khấu hao khi phải thay thế, vấn đề về kinh phí
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được sử dụng để mua trang kỹ thuật cũng chưa được đầu tư kịp thời...
Tiểu kết
Ở chương hai với kết quả khảo sát quản lý hoạt động của Bảo tàng
Ninh Bình cùng với những tài liệu văn bản thu thập được, tác giả luận văn
đã trình bày và phân tích, làm rõ thực trạng công tác quản lý hoạt động của
Bảo tàng Ninh Bình từ năm 2001 đến nay, trong đó làm rõ cơ cấu tổ chức
bộ máy quản lý, nhân sự và chức năng nhiệm vụ của Bảo tàng Ninh Bình;
về quản lý hoạt động chuyên môn (bao gồm nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê,
bảo quản, trưng bày, tuyên truyền, giáo dục); làm rõ thực trạng quản lý các
nguồn lực của bảo tàng (đội ngũ cán bộ, viên chức, tài chính, cơ sở vật chất
- kỹ thuật) và công tác kiểm tra của bảo tàng tỉnh Ninh Bình.
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động của Bảo
tàng Ninh Bình, luận văn đã trình bày những nhận xét đánh giá, chỉ ra
những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân những cần phải khắc phục nhằm
nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình trong thời
gian tới.
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Chương 3
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO TÀNG NINH BÌNH
3.1. Phương hướng và nhiệm vụ
3.1.1. Phương hướng
Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quản lý nhà
nước về DSVH nhằm bảo tồn và phát huy một cách tốt nhất giá trị của các
loại hình DSVH. Bảo tàng trong hệ thống các văn bản quản lý nhà nước về
DSVH đã được Cục Di sản văn hóa tập hợp và cho in thành cuốn sách
Quản lý nhà nước về Di sản Văn hóa xuất bản năm 2014 trong đó có Quyết
định số 156/2005/QĐ-Ttg Phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng
Việt Nam đến năm 2020 đã nêu rõ mục tiêu chung:
Kiện toàn và 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…
Đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của 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” [46].
Riêng đối với hệ thống bảo tàng tỉnh, thành phố cũng đã được Thủ
tướng Chính phủ đưa vào nội dung của bản quy hoạch này:
Tăng cường công tác sưu tầm, xây dựng các bộ sưu tập hoàn
chỉnh về đặc trưng văn hóa địa phương. Mỗi bảo tàng cần xác
định và giới thiệu các chủ đề trưng bày mang tính đặc thù và tiêu
biểu nhằm phản ánh bức tranh đa dạng về văn hóa vật thể và phi
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vật thể của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bảo tàng tỉnh, thành
phố phải trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng,
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới kinh tế - xã hội của
địa phương [46].
Ninh Bình là một tỉnh có tiềm năng tài nguyên du lịch, do đó, Đảng
ủy, UBND tỉnh luôn xác định phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế
mũi nhọn của tỉnh. Du lịch Ninh Bình không chỉ bao gồm những địa điểm
di tích và danh thắng mà còn có cả du lịch văn hóa. Do đó, bảo tồn và phát
huy giá trị DSVH luôn là một nhiệm vụ quan trọng và được nhắc đến trong
hầu hết các văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh.
Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIX (năm 2006)
khẳng định cần phải “Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quản lý
chặt chẽ các hoạt động xuất bản, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
tiêu biểu của địa phương….Giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa vật thể
và phi vật thể” [49, tr.74].
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (năm 2011) cũng đề ra nhiệm vụ
và giải pháp nhằm đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa để “văn hóa
thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, khơi dậy và phát huy bản
sắc văn hiến của vùng đất và con người cố đô Hoa Lư” [50, tr.82].
Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI (năm 2016) xác định cần
phải “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản, các di tích lịch sử văn hóa,
đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với phát triển văn hóa và tăng cường
công tác quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch” [51,tr.84].
Để cụ thể hóa những chủ trương của Đảng về bảo tồn, phát huy giá trị
di sản văn hóa, ngày 26/6/2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ra
Nghị quyết số 10-NQ/TU Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người
Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội
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nhập và phát triển bền vững. Nghị quyết đã đề ra những quan điểm, mục
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh
Bình trong đó có nhiệm vụ “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn
hóa; bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản và di tích lịch sử văn hóa”.
Nghị quyết nêu rõ cần phải:
Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa phục vụ giáo dục
truyền thống; gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản, di tích lịch
sử văn hóa, tài nguyên, khoáng sản, cảnh quan thiên nhiên của
tỉnh với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch. Tăng cường
nghiên cứu về lịch sử - truyền thống quê hương, đặc biệt các giá
trị lịch sử văn hóa liên quan đến triều đại nhà Đinh và không gian
văn hóa Hoa Lư” [52].
Bên cạnh đó, cần phải:
Nâng cao hiểu biết về lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp của
dân tộc, của quê hương. Khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước,
lòng tự tôn dân tộc, truyền thống hiếu học. Hướng các hoạt động
văn hoá, giáo dục, khoa học vào việc nâng cao năng lực tự học, tự
bồi dưỡng, xây dựng con người có tri thức khoa học và hiểu biết
xã hội, có lý tưởng sống và tự giác tự nguyện thực hiện quyền,
nghĩa vụ công dân [52].
Những văn kiện, Nghị quyết trên đã chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp
để phát triển văn hóa, con người Ninh Bình trong đó đề cao tầm quan trọng
của công tác bảo tồn, phát huy giá trị DSVH, giáo dục truyền thống văn hóa
tốt đẹp của địa phương. Đó cũng là một nhiệm vụ quan trọng của Bảo tàng
Ninh Bình cần nắm vững và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
3.1.2. Nhiệm vụ
Dựa trên những văn bản của Đảng, Nhà nước cùng với sự chỉ đạo của
Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, Ban Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình đã thường
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xuyên đề ra các kế hoạch hàng năm để thực hiện tốt vai trò của mình.
Trong các kế hoạch đó, Ban Giám đốc Bảo tàng đã đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu,
biện pháp cụ thể về số lượng khách tham quan bảo tàng năm sau phải cao
hơn năm trước trong đó chú ý đến đối tượng thế hệ trẻ học đường, số lượng
hiện vật sưu tầm và các sưu tập hiện vật là những mẫu vật phản ánh trực
tiếp về lịch sử tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tỉnh Ninh Bình, tiến hành
xử lý và bảo quản trị liệu kịp thời cho những hiện vật bảo tàng có chất liệu
khác nhau đã và đang bị xuống cấp nghiêm trọng… phù hợp với tình hình
thực tế hoạt động quản lý của bảo tàng. Sau đây là nhiệm vụ của 2 năm cụ
thể trong các năm 2018-2019 như sau:
- Tích cực tổ chức sưu tầm bằng nhiều hình thức khác nhau để thu
thập tài liệu, hình ảnh, hiện vật về đất và người Ninh Bình;
- Tiếp tục làm công tác kiểm kê khoa học cho các hiện vật mới sưu
tầm và hiện vật trong kho cơ sở; Bảo quản thường xuyên hiện vật trong kho
và bảo quản phòng ngừa trên hệ thống trưng bày.
- Tiếp tục làm việc, cung cấp thông tin, hình ảnh của bảo tàng tới các
trung tâm lữ hành, các khách sạn…nhằm quảng bá tới du khách trong và
ngoài nước về điểm đến Bảo tàng Ninh Bình.
- Thực hiện kế hoạch Đưa hiện vật bảo tàng tới trường học với các
chuyên đề: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch
sử và pháp lý”, “Kinh đô Hoa Lư”.
- Tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa của
Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” phục vụ nhân dân các
huyện Nho Quan, Kim Sơn.
- Tổ chức trưng bày lưu động phục vụ lễ hội Trường Yên
- Đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung và mỹ thuật cho các chủ
đề trong hệ thống trưng bày thường xuyên của bảo tàng
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- Tiếp tục hướng dẫn liên ngành số 73/HD-BGDBT-BVHTT&DL về
việc sử dụng di sản văn hóa trong bảo tàng Ninh Bình đối với việc dạy học
ở trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên [12].
3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của bảo tàng
3.2.1. Nhóm giải pháp về quản lý nhà nước
3.2.1.1. Nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, trước hết cán bộ quản lý
cần phải được đào tạo bài bản. Cán bộ chuyên môn có năng lực, trình độ
nhưng họ không yên tâm cống hiến cho bảo tàng thì bảo tàng cũng khó
phát triển tốt. Vì vậy, cần phải quản lý, bố trí công việc hợp lý, ổn định và
lâu dài cho đội ngũ cán bộ chuyên môn thì họ mới phát huy được năng lực,
sở trường của mình và yên tâm công tác. Muốn vậy, đội ngũ cán bộ quản lý
của Bảo tàng Ninh Bình cũng cần phải có trình độ và năng lực quản lý tốt.
Trước tiên, mỗi cán bộ quản lý trong Bảo tàng Ninh Bình phải luôn
luôn phấn đấu trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của mình,
phải năng động, sáng tạo, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên
môn, trình độ lý luận, phương pháp quản lý, các lãnh đạo phải là những
người đi đầu trong việc học tập nâng cao tri thức, chuyên môn, ngoại ngữ
và khoa học - kỹ thuật.
Thứ hai, cán bộ quản lý cần phải nắm bắt được tâm tư tình cảm, đặc
điểm tính cách, chuyên môn của từng nhân viên, thường xuyên gần gũi với
nhân viên để có dịp thấy được sở trường, sở đoản của từng người mà có cơ
sở bố trí công việc hợp lý.
Cuối cùng, trong vấn đề bổ nhiệm cán bộ quản lý bảo tàng, nên ưu
tiên, lựa chọn những cán bộ có chuyên môn lịch sử, hoặc bảo tàng, có tâm
huyết với ngành DSVH và có trình độ năng lực quản lý.
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3.2.1.2. Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các quy chế hoạt động
Trong bộ máy nhà nước, các tổ chức, cơ quan muốn vận hành và hoạt
động tốt đều cần phải có quy tắc, chuẩn mực riêng áp dụng đối với tất cả
các cá nhân trong tổ chức. Hệ thống văn bản pháp quy là một trong những
hình thức thế hiện quy tắc, chuẩn mực đó. Do vậy, các văn bản này là điều
kiện cơ bản để cơ quan, tổ chức hoạt động nhịp nhàng và phối hợp tốt với
các cơ quan tổ chức khác trong bộ máy nhà nước.
Bảo tàng là một hệ thống xã hội mở, nghĩa là không chỉ là cơ quan
nhà nước thực hiện các chức năng chuyên môn mà còn thường xuyên mở
cửa đón tiếp khách tham quan, có sự tác động qua lại giữa khách tham quan
và nhân viên bảo tàng. Vì vậy, bảo tàng không thể tách rời với môi trường
xã hội, luôn luôn phát triển không ngừng trong mối quan hệ tương hỗ với
môi trường xã hội. Bảo tàng muốn hoạt động có hiệu quả đòi hỏi có hệ
thống văn bản quản lý để thực hiện và điều chỉnh hành vi của mình sao cho
phù hợp nhất để đưa bảo tàng phát triển. Thực tế đã chứng minh, bảo tàng
nào đề ra được các quy chế đúng đắn, phù hợp và đảm bảo việc thực hiện
các quy chế đó một cách nghiêm túc thì bảo tàng đó hoạt động ổn định,
hiệu quả và ngược lại.
Xây dựng và hoàn thiện các quy chế hoạt động là thể hiện việc quản lý
bằng pháp luật của bảo tàng. Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam. Trong
Hiến pháp năm 2013 - bộ luật có giá trị cao nhất của nhà nước Việt Nam có
khẳng định “nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN”, trong đó, một
đặc trưng cơ bản là nhà nước tổ chức, hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và
pháp luật. Theo đó, các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước, trong đó
có bảo tàng cần phải thực hiện việc quản lý trên cơ sở pháp luật mà thể
hiện rõ nhất ở các văn bản pháp quy đã ban hành như Luật Di sản văn hóa,
các thông tư, chỉ thị…
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Để có cơ sở quản lý và thúc đẩy các hoạt động của mình, thời gian
qua, Ban Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình đã ban hành một số quy chế tổ
chức hoạt động của bảo tàng như: Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền
hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của bảo tàng; Quy chế thực hiện dân chủ,
quy chế chi tiêu nội bộ, … Những quy chế này là căn cứ quan trọng trong
việc thực hiện các công việc nghiệp vụ chuyên môn, điều chỉnh hành vi của
cán bộ, nhân viên trong cơ quan. Để Bảo tàng Ninh Bình hoạt động có hiệu
quả hơn, Ban giám đốc bảo tàng cần tiếp tục xây dựng và ban hành thêm
quy chế như quy định về việc làm hồ sơ hiện vật, nội quy phòng kho bảo
tàng, quy định về việc bảo quản, kiểm kê hiện vật thuộc di sản văn hóa phi
vật thể đã được tư liệu hóa… để hoạt động chuyên môn của Bảo tàng được
thực hiện tốt hơn. Song song với việc ban hành các văn bản quy chế này,
ban Giám đốc Bảo tàng cũng cần phải tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các văn
bản này trong toàn cơ quan và tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất
việc thực hiện các quy chế của cán bộ chuyên môn; Cần xây dựng nội quy
ra vào kho bảo quản hiện vật, nội quy dành cho khách tham quan, quy chế
quản lý hiện vật bảo tàng…
Đối với Bảo tàng, việc xây dựng hệ thống văn bản quy chế hoạt động
là một công việc khoa học nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu: mang tính
thiết thực, khả thi và có hiệu quả; phải có tính khoa học, phải phù hợp với
quy luật công tác và phát triển sự nghiệp bảo tàng; phải duy trì tính ổn định
và tính liên tục của chế độ quy chế; tính phổ biến trong việc xây dựng quy
chế; việc thực thi và giám sát chế độ các quy tắc của bảo tàng.
3.2.1.3. Tăng cường xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức thực hiện các
hoạt động nghiệp vụ bảo tàng
Xây dựng kế hoạch là chức năng đầu tiên trong quá trình quản lý của
bất kỳ tổ chức nào, bất kỳ lĩnh vực nào. Lập kế hoạch bao gồm việc xác
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định mục tiêu và phương thức để đạt được các mục tiêu đó. Đối với cá
nhân hay tổ chức, việc lập kế hoạch không chỉ cho biết phương hướng phát
triển trong tương lai mà còn nhằm hạn chế sự tác động của môi trường,
hoàn cảnh đối với việc đạt được mục tiêu đó, tránh sự dư thừa nguồn lực
cũng như thiết lập các tiêu chí để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.
Ban lãnh đạo Bảo tàng Ninh Bình cũng cần xây dựng một số kế hoạch
trước mắt và kế hoạch lâu dài trong đó có trình bày cụ thể mục đích, mục
tiêu, chương trình hành động của Bảo tàng, các nguồn lực cần huy động và
các tiềm năng được sử dụng để thực hiện mục tiêu đó, đề ra các bước tiến
hành và kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động của Bảo tàng. Bản kế hoạch
cần có các nội dung sau:
- Mục đích hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình
- Mục tiêu Bảo tàng hướng tới về các mặt:
+ Sưu tầm và bảo quản hiện vật,
+ Nghiên cứu các vấn đề lịch sử địa phương và các chuyên đề,
+ Tuyên truyền cho công chúng dưới nhiều hình thức,
+ Trưng bày triển lãm lưu động,
+ Công tác cán bộ,
+ Bảo hành, bảo dưỡng các công trình, trang thiết bị bảo tàng,
- Các phương pháp, nguồn lực để đạt được mục tiêu:
+ Sự chỉ đạo và hỗ trợ của Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình,
+ Sắp xếp, đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên,
+ Tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác trưng bày và
bảo quản hiện vật,
+ Kiểm tra đánh giá năng lực nhân viên Bảo tàng.
Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, Ban lãnh đạo Bảo tàng Ninh Bình
cần bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ nhân viên để hoạt động của Bảo tàng

94
được chuyên môn hóa và hiệu quả hơn.
3.2.1.4. Tăng cường đầu tư ngân sách và cơ sở vật chất cho bảo tàng
Tài chính là khâu thiết yếu, là điều kiện quan trọng để tiến hành các
hoạt động có hiệu quả đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản
văn hoá nói chung và bảo tàng nói riêng. Do đó, Quy chế tổ chức và hoạt
động của Bảo tàng Ninh Bình có quy định quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó
nguồn kinh phí cho Bảo tàng Ninh Bình chỉ bao gồm nguồn ngân sách Nhà
nước cấp. Đây là một hạn chế lớn đối với Bảo tàng Ninh Bình.
Bảo tàng Ninh Bình trong thời gian dài hoạt động cơ bản dựa vào
nguồn kinh phí chủ yếu do ngân sách Nhà nước cấp, nguồn kinh phí thu từ
hoạt động dịch vụ và nguồn kinh phí xã hội hoá bảo tàng tàng hầu như
không có. Với số kinh phí được cấp ít ỏi đã ảnh hưởng đến hiệu quả quản
lý toàn diện của bảo tàng.
Trên thực tế, tất cả các hoạt động của Bảo tàng hoạt động có hiệu quả
hay không phụ thuộc rất lớn vào kinh phí. Thiếu kinh phí thì nhiều hoạt
động sẽ bị chậm lại, chưa nói là ngừng trệ. Vì vậy, trong thời gian tới lãnh
đạo Bảo tàng Ninh Bình một mặt cần thực hiện tốt việc thu chi tài chính do
nhà nước cấp mặt khác phải nghiên cứu để tổ chức một số dịch vụ phù hợp
với chức năng nhiệm vụ của mình để có thể thu được kinh phí bổ sung cho
hoạt động của bảo tàng và góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên
chức hiện nay.
3.2.1.5. Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện
Kiểm tra là việc xem xét tình hình thực tế để đánh giá và nhận xét.
Trong tất cả các lĩnh vực, kiểm tra là một chức năng quan trọng trong hoạt
động quản lý của các cơ quan và người có thẩm quyền nhằm đánh giá việc
thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của đối tượng kiểm tra, phát hiện những hành
vi vi phạm, những thiếu sót trong hoạt động, qua đó, áp dụng những biện
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pháp xử lý, khắc phục những thiếu sót nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả
quản lý. Mục đích của kiểm tra là phát hiện và phòng ngừa những vi phạm,
góp phần thúc đẩy và hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động quản lý, từ đó,
tạo điều kiện cho hoạt động thực hiện đúng hướng.
Kiểm tra, thanh tra bảo tàng là một bộ phận trong công tác thanh tra,
kiểm tra nói chung góp phần giúp các cơ quan cấp trên và các cán bộ lãnh
đạo nắm được thực trạng của Bảo tàng và giúp cán bộ quản lý Bảo tàng đề
ra kế hoạch công tác sát với thực tế.
Đối với cơ quan bảo tàng, xuất phát từ mục đích và tầm quan trọng
của công tác kiểm tra, Bảo tàng Ninh Bình cần tiếp tục thực hiện việc xây
dựng kế hoạch kiểm tra theo định kỳ, đồng thời nên tổ chức đợt kiểm tra
mang tính đột xuất của 3 phòng khác nhau thuộc Bảo tàng và có hình thức
xử lý kịp thời đối với những cá nhân vi phạm nội quy, quy chế làm việc của
Bảo tàng. Nội dung kiểm tra bao gồm:
- Kiểm tra tài chính thu chi
- Kiểm tra công tác kiểm kê, bảo quản hiện vật bao gồm các khâu
nhập hiện vật vào các loại sổ sách, máy vi tính có chính xác không, hiện
vật có bị mất hay xuống cấp không, việc làm hồ sơ cho hiện vật có đúng
với nguyên tắc của bảo tàng không…
- Kiểm tra công tác trưng bày, tuyên truyền trên cơ sở những nhiệm vụ
và chỉ tiêu cần thực hiện đặt ra cho bộ phận này, sau đó kiểm tra thực tế kết quả làm được so với chỉ tiêu, chất lượng công việc. Ví dụ mỗi năm thực
hiện được bao nhiêu cuộc trưng bày chuyên đề, triển lãm lưu động so với
kế hoạch, đón tiếp bao nhiêu khách tham quan so với chỉ tiêu đặt ra, đánh
giá của khách tham quan đối với nhân viên của bộ phận này ra
sao…
- Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật trong
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bảo tàng để tránh tình trạng cơ sở vật chất bị xuống cấp, nếu có hiện tượng
xuống cấp phải được đề xuất sửa chữa kịp thời và không để bị thất thoát,
hư hại nhất là đối với những trang thiết bị bảo quản và trưng bày hiện vật
bảo tàng.
- Kiểm tra trình độ cũng như thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên bảo
tàng trong Bảo tàng Ninh Bình bao gồm trình độ chuyên môn được thể hiện
trong việc chọn và cung cấp tài liệu, hiện vật, hình ảnh, thông tin cho các
nhà nghiên cứu, hay thái độ ân cần, niềm nở giao tiếp, cách ứng xử với
khách tham quan trong quá trình thực hiện trưng bày, thuyết minh…
Cuối cùng, Ban lãnh đạo Bảo tàng cần phải thực hiện tổng kết công
tác kiểm tra. Việc tổng kết này nên được thể hiện dưới dạng văn bản (bản
viết) trên cơ sở đó rút ra những kết luận về ưu, khuyết điểm và đưa ra
phương hướng mới, biện pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém
nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý toàn diện trong Bảo
tàng Ninh Bình.
Đối với những cán bộ và các phòng chuyên môn có thành tích trong
hoạt động chuyên môn và chấp hành tốt nội quy, quy chế của bảo tàng thì
Ban Giám đốc cũng cần khen thưởng kịp thời bằng vật chất và tinh thần để
động viên, khuyến khích họ tiếp tục có những cống hiến bổ ích và hiệu quả
cho hoạt động của bảo tàng.
3.2.2. Nhóm giải pháp về quản lý hoạt động chuyên môn nghiệp vụ
Để làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trước tiên, cần phải nâng
cao trình độ của cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Ở bất cứ cơ quan nào, đơn
vị nào cán bộ chuyên môn cũng đóng vai trò quan trọng trong các công
việc của cơ quan. Đối với ngành bảo tàng, họ là người trực tiếp làm công
tác sưu tầm hiện vật, bảo quản hiện vật, thiết kế trưng bày, nghiên cứu khoa
học, tuyên truyền giáo dục cho công chúng. Bảo tàng muốn phát triển thì
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nhất định phải xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật có tố
chất nghiệp vụ tốt.
Trong thời đại ngày nay, kiến thức của nhân loại thay đổi hàng ngày,
thậm chí hàng giờ. Do đó, việc học tập bồi dưỡng là một trong những biện
pháp quan trọng nhằm nâng cao tố chất cho cán bộ bảo tàng, chỉ có học tập
nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức mới đáp ứng được nhu cầu của xã
hội, phục vụ tốt cho công tác bảo tàng. Cán bộ Bảo tàng Ninh Bình cần
phải học tập nâng cao trình độ không chỉ về chuyên môn mà còn về ngoại
ngữ, tin học, các kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng
xử lý tình huống…
Ở nước ta nhiều năm nay Cục Di sản văn hoá đã triển khai nhiều lớp
bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ bảo tàng và thu được nhiều thành quả tích
lũy được nhiều kinh nghiệm. Bảo tàng Ninh Bình nên cử cán bộ tham gia
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Cục Di sản văn hoá tổ chức. Bên cạnh đó, Bảo
tàng nên phối hợp với nhiều bảo tàng khác để đăng ký cho cán bộ của mình
học các lớp tập huấn theo chương trình dự án với các chuyên đề, các khâu
công tác hoặc một vấn đề chuyên môn đang được đặt ra của thực tiễn như
công tác quản lý hiện vật bằng công nghệ thông tin, xử lý bảo quản hiện vật
theo phương pháp mới...
Đối với Bảo tàng Ninh Bình, việc nâng cao chất lượng chuyên môn
nghiệp vụ cần được tiến hành ở tất cả các khâu công tác bao gồm:
3.2.2.1. Tăng cường nghiên cứu khoa học
Một trong những khâu quan trọng trong các khâu công tác bảo tàng đó
là nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học ở bảo tàng quan trọng là bởi
vì nghiên cứu khoa học để phục vụ cho việc bảo quản hiện vật bảo tàng,
phục vụ cho công tác trưng bày theo chuyên đề một cách đúng đắn, hợp lý
và phục vụ cho công tác giáo dục tuyên truyền đối với mọi đối tượng tham
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quan bảo tàng để đạt hiệu quả cao. Tất cả nhằm mục tiêu thu hút nhiều
khách tham quan đến Bảo tàng và giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa
đối với công chúng.
Muốn cho sự nghiệp bảo tàng phát triển, nâng cao vị thế của mình,
Ban Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình cần phải chỉ đạo công tác tăng cường
nghiên cứu khoa học. Công tác nghiên cứu đó cần được thực hiện trên các
nội dung sau:
Thứ nhất, phải nghiên cứu lịch sử thiên nhiên tỉnh Ninh Bình gồm địa
chất, khoáng sản, động thực vật môi trường, khí hậu mang tính chất đặc
trưng của tỉnh Ninh Bình, nghiên cứu về đặc trưng văn hóa của một số dân
tộc đang sinh sống tại tỉnh Ninh Bình (bao gồm cả văn hóa vật thể và phi
vật thể) phục vụ cho công tác trưng bày của bảo tàng đồng thời tiến hành
nghiên cứu để xây dựng các sưu tập hiện vật, khảo cổ, dân tộc học, lịch sử
cận hiện đại, mỹ thuật liên quan trực tiếp đến tỉnh Ninh Bình nhằm để bổ
sung, nâng cấp đổi mới hệ thống trưng bày mang tính chất đặc trưng của
địa phương Ninh Bình.
Thứ hai, nghiên cứu về các khâu công tác nghiệp vụ bảo tàng bao gồm
trưng bày, tuyên truyền, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản. Nghiên cứu để xây
dựng các bộ sưu tập hiện vật, tìm kiếm các nguồn bổ sung hiện vật, kiểm
kê bảo quản hiện vật khoa học, hợp lý. Nghiên cứu các vấn đề lịch sử địa
phương nhằm phát hiện những đặc trưng của địa phương mình giúp cho
việc trưng bày thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế. Nghiên cứu
cũng nhằm đưa ra các chuyên đề trưng bày mang tính đặc trưng của Bảo
tàng Ninh Bình, đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, phục vụ có hiệu
quả đối với công chúng muốn khai thác thông tin từ bảo tàng.
Ví dụ như: - Chuyên đề Các làng nghề của tỉnh Ninh Bình
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- Chuyên đề 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình
- Chuyên đề Kinh đô Hoa lư thế kỷ X…
Thứ ba, nghiên cứu để cung cấp thông tin tư liệu về hiện vật, tham gia
tư vấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ cho các cơ sở, tổ chức,
cá nhân có nhu cầu xây dựng nhà truyền thống, bảo tàng tư nhân…Ví dụ
như: Bảo tàng Ninh Bình đã trực tiếp làm phòng truyền thống cho Sở Tài
Chính, tham gia tư vấn cho bảo tàng Quỳnh Lưu, Bảo tàng Tam Điệp.
Thứ tư, Bảo tàng Ninh Bình cần phải tổ chức các cuộc tọa đàm, hội
thảo khoa học thực hiện việc nghiên cứu các đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp
bộ nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình trong
điều kiện hiện nay.
3.2.2.2. Tăng cường tổ chức sưu tầm các tài liệu hiện vật
Hiện vật là “xương sống” của bảo tàng, quyết định việc bảo tàng có
thể tổ chức được các hoạt động để thu hút khách tham quan hay không.
Bảo tàng nào có hiện vật phong phú, đặc sắc và tổ chức tốt các hoạt động
trên cơ sở hiện vật của mình thì bảo tàng đó có số lượng khách tham quan
đông đảo và ngược lại. Nhận thức được tầm quan trọng của hiện vật, Bảo
tàng Ninh Bình đã tiến hành sưu tầm hiện vật theo nhiều hình thức và
chủng loại khác nhau như các chương trình sưu tầm Kỷ vật chiến trường,
sưu tầm cổ vật, dập văn bia, văn hóa tộc người của địa phương Ninh Bình,
sưu tầm các hiện vật dân tộc học, khảo cổ học, thu thập các tiêu bản mẫu
động vật tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình…
Để có không gian trưng bày hiện vật đa dạng, phong phú, đặc trưng,
hấp dẫn khách tham quan, Ban Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình cần chỉ đạo
quan tâm theo dõi và giám sát việc tăng cường sưu tầm các kỷ vật có liên
quan đến chủ tịch Hồ Chí Minh với 5 lần về thăm tỉnh Ninh Bình để phục
vụ trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Ninh Bình”; Tăng cường tổ chức sưu
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tầm tài liệu, hiện vật, hình ảnh phản ánh Khu căn cứ Cách mạng Quỳnh
Lưu, Ninh Bình - dấu ấn vùng đất cổ... Các hiện vật không chỉ ở địa
phương mà còn ở các địa phương khác trên cả nước.
Muốn thực hiện được công tác sưu tầm hiện vật, Ban Giám đốc Bảo
tàng Ninh Bình cần phải có các chương trình, kế hoạch sau đây:
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên báo chí, đài phát thanh, trong
các cuộc hội nghị và các buổi hướng dẫn tham quan để công chúng trong
xã hội có ý thức tốt trong việc phát hiện, giữ gìn và sưu tầm tài liệu, hiện
vật đóng góp cho bảo tàng.
- Nghiên cứu và tổ chức tốt mạng lưới cộng tác viên nhằm động viên
và tạo điều kiện cho những người yêu thích bảo tàng giúp đỡ và cộng tác
với bảo tàng về mọi mặt, nhất là việc phát hiện và hiến tặng hiện vật cho
bảo tàng.
- Tăng cường mối quan hệ với các bảo tàng bạn để giao lưu, giúp đỡ
lẫn nhau chặt chẽ hơn nữa trong việc phối hợp sưu tầm hiện vật, trao đổi
hiện vật tránh tranh chấp hiện vật.
- Thường xuyên liên hệ với các ban, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể
thao Ninh Bình cùng liên kết với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và
ngoài tỉnh để phối hợp sưu tầm các tài liệu, hiện vật, hình ảnh thuộc nhiều
chủ đề đang trưng bày của Bảo tàng Ninh Bình hiện nay.
- Tiếp tục giữ mối liên hệ tốt với các cơ quan nghiên cứu khoa học,
các đoàn thể, tổ chức, các nhà nghiên cứu khoa học, các vị lão thành cách
mạng, các nhà sưu tập tư nhân... vận động để họ hiến tặng những tài liệu,
hiện vật về tự nhiên, lịch sử xã hội có liên quan đến nội dung trưng bày cho
bảo tàng.
- Bổ sung những chính sách nhằm động viên, khích lệ khen thưởng cụ
thể đối với những tổ chức, cá nhân có công đóng góp hiện vật cho bảo tàng.
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- Cán bộ Bảo tàng Ninh Bình cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa về lịch
sử vùng đất và con người Ninh Bình, vì nghiên cứu và sưu tầm có mối
quan hệ chặt chẽ và không tách rời nhau. Đồng thời cùng với việc thu thập
hiện vật gốc cán bộ sưu tầm phải ghi chép được những câu chuyện, những
thông tin hàm chứa trong hiện vật gốc có giá trị bảo tàng.
Để đạt được thành công, công tác sưu tầm của Bảo tàng Ninh Bình
phải được thực hiện có kế hoạch, đề cương sưu tầm phải mang tính khoa
học và các kế hoạch sưu tầm này có thể xây dựng ngắn hạn hoặc dài hạn,
phải được thông qua Ban giám đốc Bảo tàng Ninh Bình phê duyệt và đầu
tư kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực cho phép triển khai thực hiện sưu tầm.
3.2.2.3. Kiểm kê định kì tài liệu, hiện vật và xây dựng các sưu tập hiện vật
Hiện vật bảo tàng có vai trò vô cùng quan trọng trong mọi hoạt động
của bảo tàng. Muốn hiện vật phát huy được vai trò đó thì việc tối cần thiết
là công tác kiểm kê, bảo quản phải được thực hiện chính xác và nghiêm
ngặt. Công tác này thể hiện ở việc tài liệu hóa hiện vật, tức là ở các khâu
như làm lý lịch hiện vật, ghi chép các loại sổ kiểm kê, hộ chiếu hiện vật,
nhập hiện vật vào máy tính. Các khâu này cần phải được thực hiện trước
hết là theo quy định của Cục Di sản văn hóa để thống nhất các biện pháp
quản lý trên phạm vi toàn quốc. Trước hết, Bảo tàng Ninh Bình nên cập
nhật và hoàn thiện các loại phích, phiếu, sổ, sách và phần mềm quản lý
hiện vật theo đúng quy định mới nhất của Cục di sản văn hóa.
Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên Bảo tàng cũng cần làm việc một cách
khoa học và nghiêm túc ở tất cả các khâu. Trong quá trình sưu tầm hiện
vật, cán bộ sưu tầm cần ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ các dữ liệu về nơi sưu tầm,
lời kể của các nhân chứng tại hiện trường… để có cơ sở làm lý lịch khoa
học cho hiện vật. Sau khâu sưu tầm, cán bộ kiểm kê thực hiện việc làm lý
lịch hiện vật cần phải chính xác và đầy đủ thông tin. Ví dụ như về tên gọi
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hiện vật, đặc điểm hình thức bên ngoài, nội dung giá trị của hiện vật, tính
khoa học - pháp lý. Thực hiện công việc này đòi hỏi cán bộ bảo tàng phải
có thái độ khoa học nghiêm túc, đầu tư nhiều thời gian kiểm tra hiện vật,
đối chiếu sách báo, tài liệu, thậm chí phải khảo sát lại hiện trường và gặp
gỡ các nhân chứng lịch sử có liên quan hoặc biết về tài liệu, hiện vật. Đối
với những tài liệu hiện vật chưa xác minh được lý lịch và nguồn gốc, Bảo
tàng Ninh Bình nên tiến hành kiểm kê, phân loại theo chủ đề và từng loại
hình hiện vật, trên cơ sở đó tổ chức Hội đồng xét duyệt hiện vật.
Xét duyệt hiện vật là một bước quan trọng, vì từ đó mới quyết định số
phận của từng tài liệu hiện vật nhập kho để được đăng ký kiểm kê, đánh số
hiện vật hay loại ra khỏi Bảo tàng. Hội đồng xét duyệt hiện vật, ngoài các
thành viên cố định như Ban giám đốc, các ủy viên thường trực của Hội
đồng khoa học, các trưởng phòng thì Ban Giám đốc bảo tàng nên mời thêm
các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà sử học... cùng tham dự để
thẩm định. Căn cứ quyết định của Hội đồng xét duyệt hiện vật nhập kho,
cán bộ kiểm kê tiến hành tiếp cận trực tiếp với hiện vật để hoàn tất các thủ
tục pháp lý - khoa học cho chúng.
Sau khi hiện vật đã được nhập kho, các cán bộ kiểm kê cần phải quản
lý hiện vật bằng hệ thống sổ sách, phiếu phích, phần mềm quản lý hiện vật.
Do đó, muốn quản lý tốt thì hệ thống này cần được hoàn thiện. Cán bộ
kiểm kê cũng cần nắm chắc số lượng, hiện trạng hiện vật trong kho cơ sở
để có phương án sắp xếp và bảo quản hợp lý. Ngoài ra, cán bộ cũng phải
thường xuyên bổ sung thông tin, xác minh nội dung giá trị cho những tài
liệu, hiện vật chưa đầy đủ thông qua nhiều kênh khác nhau như sách báo,
hồi ký, nhân chứng…
Mặt khác, Bảo tàng Ninh Bình cũng cần phải áp dụng thành tựu của
công nghệ thông tin vào công tác quản lý hiện vật nhằm tiến hành theo dõi,
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kiểm tra số lượng và chất lượng hiện vật. Để thực hiện điều này cần phải
đào tạo và nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn về bảo tàng và
công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý trong bảo tàng nhằm tạo điều kiện
thuận lợi hơn nữa cho công tác quản lý phục vụ khai thác hiện vật bảo tàng
đối với cơ quan bảo tàng và ngoài bảo tàng.
Quản lý hiện vật bảo tàng không chỉ theo từng hiện vật biệt lập, riêng
lẻ mà còn đặt các hiện vật đó trong các sưu tập. Bảo tàng Ninh Bình nên
xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và lâu dài để xây dựng các bộ sưu tập
hiện vật một cách có hệ thống và chất lượng, đồng thời tiến hành lập sổ
sưu tập để công tác quản lý có hiệu quả . Hiện nay, trong Bảo tàng đang
có các sưu tập như: sưu tập “Kỷ vật chiến trường”, sưu tập hiện vật “Tín
ngưỡng hầu đồng”, Sưu tập hiện vậy “mây tre đan”, sưu tập hiện vật “làng
nghề”, sưu tập mẫu động vật, thực vật tiêu biểu, hiện vật khảo cổ học, sưu
tập kỷ vật “Bác Hồ về thăm Ninh Bình”… nhưng chưa làm được sổ sưu tập
cho chúng.
Bảo tàng Ninh Bình cũng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm kê
định kỳ, kiện toàn hồ sơ cho các hiện vật hiện còn đang bị thiếu thông tin.
Bởi vì trong nhiều năm qua hiện vật của Bảo tàng được tiếp nhận từ nguồn
khác nhau. Vì vậy các thủ tục pháp lý - khoa học để tiến hành nhập hiện vật
vào kho bảo quản và cách ghi chép hiện vật đã có những sai sót, hạn chế
nhầm lẫm hoặc chưa đầy đủ theo quy định của hồ sơ quản lý hiện vật.
Do đó, cần kiểm định thường xuyên hiện vật để khẳng định sự hiện diện
của hiện vật, xác định các thông tin, các yếu tố về mặt khoa học pháp lý
của hiện vật, trên cơ sở đó mà tiến hành kiện toàn hồ sơ hiện vật theo
những nội dung được quy định trong từng văn bản tài liệu của ngành bảo
tồn bảo tàng.
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3.2.2.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đa dạng hoá các hình thức
giáo dục cho công chúng
Trước tiên, Ban Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình cần chỉ đạo tăng cường
quảng bá hình ảnh của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới
nhiều hình thức như các tờ rơi, tập gấp theo chuyên đề, tổ chức xuất bản
các đĩa phim ngắn, quảng bá trên internet, xuất bản các ấn phẩm về hiện vật
bảo tàng để giới thiệu rộng rãi tới đông đảo công chúng. Bên cạnh đó, cần
đưa tin tức, chương trình hoạt động của bảo tàng lên các phương tiện
truyền thông để thu hút khách tham quan trong và ngoài nước đến bảo tàng.
Đối với đối tượng học sinh, Ban Giám đốc và phòng chức năng Bảo
tàng Ninh Bình cần đẩy mạnh tiếp cận các trường học để xây dựng kế
hoạch theo từng tháng, từng quý, từng năm để đưa học sinh, sinh viên đến
tham quan bảo tàng hoặc tổ chức trưng bày, triển lãm, đưa hiện vật bảo
tàng đến các trường học trong và ngoài tỉnh. Để đạt hiệu quả, Bảo tàng
Ninh Bình cần có kế hoạch cụ thể hơn nữa về thời gian, hoạt động để phù
hợp với công chúng trẻ tuổi.
Tổ chức các buổi kể chuyện truyền thống lịch sử, giao lưu với các
đồng chí lão thành cách mạng, cựu cán bộ, chiến sỹ ngay tại bảo tàng cũng
là một biện pháp tuyên truyền đưa lại hiệu quả cao. Bảo tàng Ninh Bình
nên áp dụng hình thức này. Bởi vì, thông qua những buổi nói chuyện này,
công chúng được tìm hiểu lịch sử một cách thuyết phục nhất kết hợp những
điều mắt thấy (hiện vật) và những điều tai nghe (lời kể của các nhân
chứng). Nội dung các cuộc nói chuyện này phải kết hợp chặt chẽ với trưng
bày tại bảo tàng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của tỉnh.
Bên cạnh đó, để cuộc nói chuyện thành công cần phải tìm hiểu kỹ đối
tượng cần nhắm tới về trình độ văn hóa, sở thích và tâm lý.
Hoạt động trải nghiệm là một hình thức thu hút khách tham quan khá
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hiệu quả đối với bảo tàng. Thông qua các hoạt động này, khách tham quan
sẽ được trải nghiệm lịch sử, văn hóa của địa phương một cách sống động
và thú vị. Thực tế, qua thời gian áp dụng thử nghiệm cộng với kinh nghiệm
của các bảo tàng bạn, hình thức hoạt động này thu hút một lượng lớn khách
tham quan. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức này tại Bảo tàng Ninh Bình
chưa phong phú và chưa phổ biến. Vì vậy, cán bộ quản lý và cán bộ chuyên
môn của Bảo tàng nên đầu tư nghiên cứu và áp dụng các hình thức trải
nghiệm lịch sử, văn hóa địa phương để thu hút khách tham quan đông đảo
hơn.
Bảo tàng nên tổ chức các cuộc thi, các cuộc vận động nhân dịp ngày lễ
lớn của đất nước, sự kiện trọng đại của tỉnh nhằm thu hút khách tham quan
đến bảo tàng, xã hội hoá các hoạt động của bảo tàng và xây dựng mối liên
kết giữa bảo tàng với các cơ quan, các tổ chức và cá nhân, tạo điều kiện để
công chúng tham gia vào các hoạt động và hình thành ý thức bảo tồn di sản
văn hoá dân tộc.
Để thu hút được lượng khách tham quan đến với bảo tàng, thời gian
tới Bảo tàng Ninh Bình cần xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với
các cơ quan, các trường học... để xây dựng nội dung cuộc thi gắn với nội
dung hoạt động của bảo tàng. Kết thúc cuộc thi có hình thức khen thưởng
và quà lưu niệm.
Cán bộ thuyết minh có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức
năng tuyên truyền giáo dục khoa học ở bảo tàng. Bảo tàng lớn, hiện đại,
hiện vật phong phú, giá trị, trưng bày đẹp, tính nghệ thuật cao nhưng công
tác hướng dẫn không đạt yêu cầu thì không phát huy được tác dụng. Mặt
khác, nếu có người thuyết minh hướng dẫn mà thiếu phương pháp thì việc
truyền đạt kiến thức đó chưa đạt hiệu quả. Bởi vậy, thời gian tới Ban Giám
đốc Bảo tàng Ninh Bình cần quan tâm hơn nữa đến chất lượng về nội dung
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và cải tiến hình thức thuyết minh, giới thiệu cho khách tham quan. Bên
cạnh việc đầu tư về cơ sở vật chất, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho
cán bộ thuyết minh thì Ban Giám đốc nên bố trí thời gian, kinh phí để cán
bộ thuyểt minh được học tập, trang bị thêm kiến thức về ngoại ngữ, kỹ
năng sư phạm và kỹ năng giao tiếp với công chúng bảo tàng.
Để có thể thu hút số lượng khách tham quan Bảo tàng Ninh Bình năm
sau cao hơn năm trước thì có thể Ban Giám đốc bảo tàng nên xây dựng một
chương trình thu hút khách tham quan vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và
ngày lễ trong năm với các hoạt động đa dạng, phong phú phục vụ nhu cầu
thưởng thức, học tập, nghiên cứu hoặc giải trí tích cực trong không gian
của bảo tàng như trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trình diễn nghề thủ
công, tổ chức các trò chơi dân gian cho các em thiếu nhi, giới thiệu các sản
phẩm thủ công mỹ nghệ, phối hợp các nhà sưu tập tư nhân để trưng bày
sưu tập di vật, cổ vật… Ngoài ra, Bảo tàng Ninh Bình cũng cần phải có
chương trình kế hoạch, đầu tư kinh phí và phương tiện cho việc in ấn một
số xuất bản phẩm, catolog, guide book, bưu ảnh, đĩa CD, VCD với những
hình ảnh đẹp giới thiệu nội dung trưng bày hiện vật tiêu biểu không gian
văn hóa và trưng bày Bảo tàng Ninh Bình cho công chúng và khách du lịch
mỗi khi đến với bảo tàng.
3.2.3. Các giải pháp khác
3.2.3.1. Tích cực xây dựng đội ngũ tình nguyện viên, cộng tác viên
Thực tế cho thấy, đội ngũ tình nguyện viên, cộng tác viên có thể hỗ
trợ đắc lực cho bảo tàng trong công tác của mình đặc biệt trong những
trường hợp thiếu kinh phí cũng như thiếu nhân lực. Ở Việt Nam, hình thức
này còn khá xa lạ. Tuy nhiên, các bảo tàng trên thế giới như bảo tàng Bắc
Kinh hay bảo tàng ở các nước châu Âu đã sử dụng khá hiệu quả lực lượng
này. Họ không chỉ giúp cho bảo tàng trong các trường hợp thiếu nhân lực
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mà còn thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với công tác bảo tàng, bảo tồn
di sản văn hóa dân tộc.
Hiện nay, đội ngũ cộng tác viên của các bảo tàng chủ yếu bao gồm:
nhân viên thời vụ, tình nguyện viên, sinh viên thực tập.
Nhân viên thời vụ: là những nhân viên được tuyển dụng tạm thời theo
yêu cầu của công tác bảo tàng, trả lương theo phương thức tính giờ, theo
nhiệm vụ công tác hoặc theo một kế hoạch, dự án. Những người này có thể
đảm nhiệm các công việc từ trưng bày, bảo quản và lập hồ sơ quản lý hiện
vật tiêu bản, tiến hành các hoạt động giáo dục... Họ là sự bảo đảm đáng tin
cậy giúp cho bảo tàng giải quyết vấn đề thiếu nhân lực trong thòi gian nghỉ
phép của nhân viên chính thức.
Tình nguyện viên: là sự ủng hộ nhân lực lớn nhất đối với bảo tàng, tiết
kiệm được khoản chi phí nhân sự lớn. Cho nên, nhiều bảo tàng đã coi trọng
việc sử dụng nguồn nhân lực này. Tình nguyện viên chủ yếu là những
người đã nghỉ hưu, học sinh, sinh viên. Những tình nguyện viên chủ yếu
làm công việc phục vụ như thuyết minh hướng dẫn khách tham quan, lập
hồ sơ tài liệu hiện vật. Thực tế, nhiều bảo tàng ở Việt Nam đã sử dụng
nguồn lực này. Tiêu biểu như Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã thành lập Câu
lạc bộ những người tình nguyện bảo tàng. Các tình nguyện viên ở Bảo tàng
Phụ nữ Việt Nam có thể tham gia vào các hoạt động chuyên môn hoặc hoạt
động khác của bảo tàng như: hướng dẫn khách tham quan trong nước và
nước ngoài; hướng dẫn hoạt động giáo dục dành cho các đối tượng học
sinh, sinh viên, gia đình; lễ tân trong khu vực trưng bày; hỗ trợ công tác
chuyên môn khác: dịch và hiệu đính tài liệụ tiếng nước ngoài, hỗ trợ tổ
chức hội thảo, tập huấn, các chương trình, sự kiện. Nhận lại những đóng
góp của mình, tình nguyện viên này được các lợi ích như : có cơ hội để học
hỏi và bộc lộ được những khả năng riêng của bản thân thông qua các hoạt
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động mang tính cộng đồng; được gặp gỡ bạn bè và những người có cùng sở
thích, quan điểm; được tham gia một số khóa đào tạo, tập huấn của bảo
tàng; được cấp giấy chứng nhận tình nguyện viên sau khi làm việc tại bảo
tàng; được giảm giá 10% khi mua hàng tại quầy lưu niệm của bảo tàng.
Vì vậy, theo chúng tôi, Bảo tàng Ninh Bình nên học hỏi kinh nghiệm
của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng
Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh... để thu
hút lực lượng tình nguyện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo tàng
trong thời gian tới.
Học sinh, sinh viên đến bảo tàng để thực tập, học thực tế: Trong những
năm gần đây, Bảo tàng Ninh Bình thường tiếp nhận sinh viên trường Đai học
Văn hóa Hà Nội và sinh viên trường Đại học Hoa Lư về thực tập Những sinh
viên này đã được cán bộ, viên chức Bảo tàng Ninh Bình hướng dẫn làm
những công việc cụ thể như: thống kê tài liệu, hiện vật; bảo quản hiện vật;
thuyết minh, đón tiếp khách tham quan đến với bảo tàng. Nhìn chung, sinh
viên thực tập tại bảo tàng đều nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định của
cơ quan; chủ động học hỏi và làm việc nghiêm túc. Về phía bảo tàng, kết
thúc mỗi khóa sinh viên thực tập đều tổ chức tổng kết, đánh giá và tặng quà
cho sinh viên. Thời gian tới, Bảo tàng Ninh Bình cần tiếp tục có sự phối hợp
với các trường đại học để đón sinh viên về thực tập tại bảo tàng nhằm hướng
dẫn những kiến thức thực tế cho sinh viên chưa được học tại trường, đồng
thời bù đắp phần nào vào sự thiếu hụt nhân lực của bảo tàng.
3.2.3.2. Xã hội hóa các hoạt động tại bảo tàng
Xã hội hóa các hoạt động di sản văn hóa nói chung, xã hội hóa bảo
tàng nói riêng là một nhu cầu tất yếu trong tình hình hiện nay. Nó không
xuất phát từ ý muốn chủ quan của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà nó có
nguồn gốc và nảy sinh từ những tiền đề trong thực tiễn xã hội. Xã hội hóa
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được xem như là giải pháp, động lực thúc đẩy các hoạt động bảo tàng phát
triển phù hợp với những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Xã hội hóa hoạt động bảo tàng là vận động và tổ chức nhân dân, mở
rộng các nguồn đầu tư, khai thác nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội
tham gia vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa ở bảo tàng
theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Bên cạnh đó, xã hội
hóa còn là nhân tố thúc đẩy quá trình biến đổi về chất, đáp ứng nhu cầu
hưởng thụ văn hóa và nâng cao kiến thức của nhân dân trong tình hình mới.
Chính vì vậy, xã hội hóa các hoạt động bảo tàng không chỉ là vấn đề trước
mắt, là giải pháp tình thế để chia sẻ gánh nặng cho ngân sách nhà nước, mà
còn là nhiệm vụ lâu dài bởi vì các hoạt động bảo vệ và phát huy các giá trị
di sản văn hóa của bảo tàng vẫn là nhu cầu thiết yếu, vẫn luôn được duy trì
và phát triển không ngừng với những tiềm năng và nguồn lực to lớn của
nhân dân.
Ban lãnh đạo Bảo tàng Ninh Bình cần tăng cường công tác tuyên
truyền, giáo dục, tạo điều kiện cho các tổ chức và các đơn vị xã hội cùng
với cộng đồng ở địa phương đóng góp cho Bảo tàng, hết sức chú trọng khai
thác tinh thần tự nguyện, tự giác của quần chúng để mọi người coi việc bảo
vệ và phát huy di sản văn hóa bảo tàng là của mình và cho mình.
Những phương thức tăng cường xã hội hóa hoạt động bảo tàng
bao gồm:
- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên cung cấp thông tin để sưu tầm
hiện vật.
- Vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các nhà sưu tập
tư nhân, nghệ nhân, họa sỹ, điêu khắc gia hiến tặng tư liệu, hình ảnh, các
bộ sưu tập, hiện vật quý cho bảo tàng.
- Tổ chức trưng bày chuyên đề với sự phối hợp của các nhà sưu tập tư nhân.
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- Tổ chức nhiều cuộc trưng bày lưu động đưa hoạt động bảo tàng đến
với các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.
- Tạo mối liên hệ hợp tác với các bảo tàng khác, các tổ chức hữu nghị,
các mạnh thường quân để được nhận nguồn tài trợ cho các hoạt động tại
bảo tàng.
- Mời các tổ chức, cá nhân có sưu tập hiện vật đến trưng bày tại bảo tàng.
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ của Bảo tàng Ninh Bình.
3.2.3.3. Quan hệ hợp tác với các Bảo tàng khác
Xu hướng hợp tác cùng phát triển là xu hướng toàn cầu hiện nay.
Ngành bảo tàng nói chung, Bảo tàng Ninh Bình nói riêng không thể tách ra
khỏi xu hướng chung có tính chất khách quan đó. Hợp tác, liên kết sẽ phát
huy được thế mạnh của từng đơn vị trong bảo tồn và phát triển DSVH dân
tộc. Bảo tàng Ninh Bình cần hợp tác liên kết với các bảo tàng khác để cập
nhật các quy trình công nghệ mới thiết bị bảo quản hiện đại, cử cán bộ đi
đào tạo ở các lớp huấn luyện chuyên sâu về bảo quản hiện vật và các
phương pháp trưng bày mới trong bảo tàng
Mặt khác, Bảo tàng Ninh Bình cần chủ động xây dựng mối quan hệ
gắn bó với các trường học, các đoàn trực thuộc, các công ty du lịch lữ hành
trong và ngoài nước, để đưa khách tham quan bảo tàng tới bảo tàng nghiên
cứu, học tập thưởng thức và tăng cường giao lưu hợp tác giữa các bảo tàng
để trao đổi kinh nghiệm hoạt động chuyên môn, trao đổi hiện vật, phối hợp
tổ chức trưng bày triển lãm, hội thảo chuyên đề, xuất bản ấn phẩm... để có
thể từng bước hòa nhập với hệ thống bảo tàng Trung ương và các bảo tàng
địa phương.
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Tiểu kết
Trên cơ sở kết quả khảo sát đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong
công tác quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình được trình bày ở
chương hai, chương ba luận văn đã trình bày khái quát những phương
hướng chung, định hướng cụ thể của tỉnh, của Bảo tàng Ninh Bình về công
tác bảo tồn, bảo tàng, đồng thời trình bày và đề xuất các nhóm giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình trong
thời gian tới đó là nhóm giải pháp về quản lý: nâng cao trình độ và năng
lực cho cán bộ quản lý, tiếp tục hoàn thiện và ban hành một số nội quy, quy
chế hoạt động, tăng cường xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức thực hiện
các hoạt động nghiệp vụ của bảo tàng, tăng cường công tác kiểm tra, đánh
giá; nhóm giải pháp về chuyên môn gồm có: tăng cường chỉ đạo, quan tâm
tới công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức thực hiện thường xuyên công tác
sưu tầm hiện vật, tiến hành kiểm kê hiện vật theo định kỳ và xây dựng các
sưu tập hiện vật, đẩy mạnh công tác giáo dục và đa dạng hóa các hình thức
giáo dục thu hút công chúng và một số giải pháp khác.
Cùng với các giải pháp khoa học trên đây, tác giả luận văn đã mạnh
dạn đề xuất một số ý kiến đối với cơ quan chủ quản là Sở VHTT Ninh
Bình: cần có sự quan tâm toàn diện hơn nữa về mọi mặt để quản lý hoạt
động của Bảo tàng Ninh Bình đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới.
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KẾT LUẬN
Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ IV năm 1976, Đảng
Cộng sản Việt Nam đã xác định “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
là một công việc rất quan trọng và rất cần thiết” để “Công tác bảo tồn, bảo
tàng thực sự có tác dụng sâu sắc cho quần chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ về
lòng yêu nước, tình cảm cách mạng trong sáng”. Điều đó khẳng định tầm
quan trọng của công tác bảo tồn bảo tàng đối với sự nghiệp cách mạng của
nhân dân Việt Nam.
Thành lập từ năm 1995 đến nay, Bảo tàng Ninh Bình đã thực hiện
đúng sứ mệnh của mình, là chiếc cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương
lai. Thông qua các khâu công tác của bảo tàng từ nghiên cứu, sưu tầm,
kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền, Bảo tàng Ninh Bình đã góp
phần gìn giữ và phát huy hiệu quả giá trị văn hóa của tỉnh với lịch sử từ
hàng nghìn năm trước cho đến khi xuất hiện loài người, đồng hành cùng
lịch sử dân tộc. Không chỉ dừng lại ở đó, Bảo tàng Ninh Bình còn góp phần
quảng bá hình ảnh Ninh Bình, những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, tự
nhiên và con người Ninh Bình đến du khách, bạn bè thập phương, trong và
ngoài nước cũng như đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa
phương. Những hoạt động thiết thực của Bảo tàng giúp cho thế hệ trẻ có
được những định hướng về tương lai cho bản thân cũng như cho xã hội.
Trong quá trình nghiên cứu cũng như khảo sát thực tế, luận văn đã rút
ra được một số kết luận sau:
Thứ nhất, quản lý hoạt động bảo tàng là mô hình quản lý mang tính
đặc thù và là một vấn đề quan trọng trong sự nghiệp bảo tàng. Nếu không
có cơ chế quản lý thích hợp, các bảo tàng không thể sử dụng hợp lý các sưu
tập hiện vật bảo tàng cũng như ngân sách nhà nước. Nếu không có sự quản
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lý thích hợp, bảo tàng có thể dễ dàng đánh mất mối quan tâm và niềm tin
của công chúng làm cho công chúng ngày càng xa đối với bảo tàng. Quan
trọng hơn là thế hệ trẻ ngày càng rời xa các giá trị lịch sử văn hóa quê
hương, đất nước.
Thứ hai, với tính chất là một bảo tàng địa phương, bảo tàng cấp III,
Bảo tàng Ninh Bình đã làm khá tốt công tác quản lý đặc biệt là việc xây
dựng cơ cấu nhân sự, quản lý các hoạt động sưu tầm, kiểm kê, bảo quản,
thuyết minh trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; nguồn tài chính, cơ sở
vật chất kỹ thuật của bảo tàng cũng được sử dụng khá hiệu quả. Tuy nhiên,
bên cạnh đó còn một số hạn chế trong vấn đề quản lý công tác nghiên cứu
khoa học, vấn đề văn bản nội quy của bảo tàng.
Thứ ba, xuất phát từ những ưu điểm, hạn chế đó, Bảo tàng Ninh Bình
cần thực hiện những giải pháp về nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp
vụ từ khâu lên kế hoạch đến tổ chức thực hiện và kiểm tra, tăng cường đầu
tư và quản lý ngân sách, xã hội hóa các hoạt động bảo tàng cùng với đẩy
mạnh liên kết với các bảo tàng khác. Song song với những giải pháp đó,
luận văn cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với Sở Văn hóa và Thể thao
Ninh Bình để Bảo tàng hoạt động có hiệu quả nhất.
Với những kết quả nghiên cứu trên đây, luận văn mong muốn đóng
góp một phần của mình vào việc đưa Bảo tàng Ninh Bình trở thành một
điểm du lịch trong số các địa điểm quen thuộc và nổi tiếng ở Ninh Bình. Để
làm được điều đó, lãnh đạo Bảo tàng và cán bộ nhân viên của Bảo tàng cần
phải linh hoạt, năng động, tăng cường việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được
giao và cần phải sáng tạo trong công tác. Cùng với sự quan tâm hơn nữa
của Đảng và các cấp chính quyền, Bảo tàng Ninh Bình chắc chắn sẽ trở
thành điểm đến hấp dẫn du khách trong thời gian tới.
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Phụ lục 2: NỘI DUNG PHỎNG VẤN
(Tác giả thực hiện vào ngày 8/12/2017)
Để phục vụ cho công việc nghiên cứu và viết luận văn, học viên đã
tiến hành phỏng vấn một số người có trách nhiệm đang công tác tại Bảo
tàng Ninh Bình và khách tham quan bảo tàng. Dưới đây là câu hỏi của các
cuộc phỏng vấn.
1. Danh sách những người được phỏng vấn
- Ông Nguyễn Xuân Khang – Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình
- Bà Phạm Thị Nhu – Phó Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình
- Bà Vũ Thị Thu – Phó Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình
- Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Trưng bày – Tuyên truyền
- Bà Nguyễn Thị Cúc – cán bộ phòng Nghiên cứu – Sưu tầm - Kiểm kê
- Bảo quản Bảo tàng Ninh Bình.
- Ông Đặng Minh Hoàng - cán bộ phòng trưng bày – tuyên truyền.
2. Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn
Câu hỏi 1: Xin ông cho biết những thuận lợi và khó khăn trong quản lý
hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình những năm qua? Bảo tàng Ninh Bình
cần có giải pháp gì để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ
cán bộ quản lý?
Qua cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Khang – Giám đốc Bảo tàng
Ninh Bình cho hay:
Về thuận lợi, Bảo tàng Ninh Bình có sự quan tâm của Sở Văn hóa và
Thể thao Ninh Bình đặc biệt là ủng hộ, tạo điều kiện sắp xếp cơ cấu tổ
chức, bộ máy trong đó có việc kiện toàn hai phòng là phòng Trưng bày –
Tuyên truyền và Nghiên cứu - Sưu tầm - Kiểm kê - Bảo quản; đồng thời
đầu tư cơ sở vật chất, chỉnh sửa bổ sung trưng bày và chỉnh trang toàn bộ
khuôn viên Bảo tàng để ngày càng hiện đại, sạch đẹp hơn.
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Cán bộ viên chức Bảo tàng Ninh Bình phần lớn đều học chuyên ngành
Bảo tàng hoặc các ngành liên quan trực tiếp, trình độ tương đối đồng đều,
về cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bảo tàng.
Về khó khăn, hiện nay số lượng hiện vật của Bảo tàng khá nhiều
nhưng diện tích trưng bày, bảo quản lại rất ít ỏi, cán bộ nhân viên phải làm
việc trong kho, kinh phí cấp cho Bảo tàng hàng năm chưa đủ để thực hiện
những cuộc chỉnh lý trưng bày quy mô lớn.
Nguồn nhân lực có trình độ cao là yêu cầu cần thiết đối với tất cả các
ngành, các lĩnh vực, Bảo tàng Ninh Bình không phải là ngoại lệ. Hiện nay,
trong điều kiện toàn cầu hóa cùng với cuộc Cách mạng 4.0, sự phát triển
vượt bậc về khoa học công nghệ, Bảo tàng Ninh Bình cần những cán bộ có
trình độ ngoại ngữ, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin để đảm đương
trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ cho Bảo tàng và công tác
thuyết minh cho khách tham quan là người nước ngoài.
Để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản
lý, Bảo tàng Ninh Bình cần tích cực, chủ động đưa cán bộ đi học tập, bồi
dưỡng tại các lớp quản lý văn hóa, nâng cao trình độ lý luận chính trị,
chuyên môn nghiệp vụ… Đồng thời, mỗi cán bộ quản lý cần phải tự mình
rèn luyện, học tập cũng như học hỏi kinh nghiệm lãnh đạo quản lý của các
cơ quan, bảo tàng khác.
Câu hỏi 2: Xin bà cho biết trong công tác quản lý hiện vật tại Bảo tàng
Ninh Bình có những hạn chế gì về cơ sở vật chất kho bảo quản và phương
tiện bảo quản?
Qua cuộc phỏng vấn đối với bà Phạm Thị Nhu – Phó Giám đốc phụ
trách công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản của Bảo tàng Ninh
Bình cho biết: Trong thời gian qua, Bảo tàng Ninh Bình đã đạt được những
kết quả về sưu tầm, kiểm kê, bảo quản rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn
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còn một số những hạn chế như: hiện vật sưu tầm về bảo tàng chưa tổ chức
hội đồng để xét duyệt một cách kịp thời, kế hoạch sưu tầm và tổ chức thực
hiện kế hoạch cũng có những thời gian chưa được kịp thời, hệ thống sổ
sách quản lý hiện vật tuy đã đảm bảo được những yêu cầu, nguyên tắc của
bảo tàng học song vẫn còn một số lượng hiện vật nhất định chưa được đăng
ký vào sổ đăng ký hiện vật; về không gian, diện tích kho bảo quản hiện vật
còn bị chật chội so với tổng số hiện vật của bảo tàng đang lưu giữ và bảo
quản nên còn có những hiện vật phải xếp chồng lên nhau; phương tiện bảo
quản chưa được hiện đại.
Câu hỏi 3: Xin bà cho biết bà có đề xuất gì với cơ quan chủ quản của
bảo tàng nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động của bảo tàng trong thời gian
tới?
Qua cuộc phỏng vấn với bà Vũ Thị Thu – Phó Giám đốc phụ trách
Trưng bày – tuyên truyền Bảo tàng Ninh Bình cho biết: trong thời gian tới,
để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo tàng Ninh Bình, đề nghị UBND
tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cần phải quan tâm
nhiều hơn nữa về mọi mặt đối với công tác quản lý Bảo tàng Ninh Bình
như: Một là đầu tư thêm kinh phí cho hoạt động của bảo tàng để các hoạt
động nghiệp vụ trong đó có hoạt động sưu tầm, trưng bày triển lãm ngày
càng đạt được thành tích cao và thu hút số lượng khách tham quan ngày
càng đông hơn nữa; Hai là đề xuất với cơ quan chủ quản cần tạo điều kiện
và có chính sách khuyến khích, động viên cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ
của bảo tàng tham gia học tập, nghiên cứu về chuyên môn nghiệp vụ bảo
tàng, di sản văn hóa, quản lý văn hóa ở trình độ cao như thạc sỹ hoặc tiến
sỹ; Ba là đề xuất với Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình nên có kế hoạch,
dự án cho việc nâng cấp, đổi mới nội dung trưng bày của bảo tàng theo
hướng hiện đại nhằm đưa Bảo tàng Ninh Bình trở thành một trong các điểm
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của tuyến du lịch văn hóa của tỉnh; Bốn là đề xuất với Sở Văn hóa và Thể
thao Ninh Bình đầu tư trang thiết bị hiện đại và điều kiện cho phép thì nên
mở rộng diện tích kho bảo quản hiện nay để khắc phục tình trạng hiện vật
phải xếp chồng lên nhau ảnh hưởng đến công tác bảo quản kéo dài “tuổi
thọ” cho hiện vật.
Câu hỏi 4: Thưa ông, xin ông cho biết cụ thể hơn về kết quả trưng bày
triển lãm lưu động trong 5 năm trở lại đây?
Qua cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Trưng
bày – Tuyên truyền Bảo tàng Ninh Bình cho hay: Hình thức triển lãm lưu
động là một hình thức phổ biến trong công tác trưng bày của các bảo tàng.
Bảo tàng Ninh Bình đã vận dụng sáng tạo và phù hợp với thực tế bảo tàng
mình để tổ chức các cuộc trưng bày triển lãm lưu động trên toàn tỉnh và ở
một số địa phương trong nước. Đặc biệt, 5 năm trở lại đây, công tác trưng
bày, triển lãm lưu động của bảo tàng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi
nhận về cả số lượng và chất lượng. Mỗi năm ít nhất Bảo tàng Ninh Bình tổ
chức được 2 cuộc trưng bày, triển lãm lưu động. Các chuyên đề trưng bày
không chỉ dừng lại ở chuyên đề Kinh đô Hoa Lư thế kỷ X mà còn mở rộng
ra các chuyên đề khác như Cổ vật thời Đinh - tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê và
Nguyễn, Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử
và pháp lý. Thông qua những cuộc trưng bày, triển lãm lưu động đó, nhân
dân ở các nơi, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa trong tỉnh, có điều kiện tiếp
cận với hiện vật bảo tàng và hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa địa phương.
Sắp tới, Bảo tàng Ninh Bình sẽ tổ chức thêm nhiều chuyên đề và nhiều
cuộc trưng bày, triển lãm lưu động nữa phục vụ nhu cầu của nhân dân trong
và ngoài tỉnh Ninh Bình.
Câu hỏi 5: Xin bà cho biết để quản lý hiện vật trong bảo tàng của
mình, Bảo tàng Ninh Bình đã và đang sử dụng các loại sổ sách gì để quản
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lý hiện vật hiện nay? Bà có đánh giá gì về việc áp dụng công nghệ thông
tin trong quản lý hoạt động của bảo tàng mình?
Qua cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Cúc - thủ kho hiện vật thể
khối Bảo tàng Ninh Bình cho biết: Theo quy định của Luật Di sản văn hóa
và quy chế kiểm kê hiện vật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban
hành năm 2006, Bảo tàng Ninh Bình đã và đang sử dụng các loại sổ sách
bảo tàng để quản lý hiện vật như sổ đăng ký hiện vật, sổ phân loại hiện vật,
sổ phim ảnh, hồ sơ và phiếu kiểm kê hiện vật, phiếu nhập và lệnh xuất hiện
vật. Các loại sổ sách này đều đảm bảo nội dung khoa học và tính pháp lý
của bảo tàng. Ngoài ra, bảo tàng hiện nay đã bước đầu áp dụng công nghệ
thông tin trong việc quản lý hiện vật như nhập dữ liệu, hình ảnh của hiện
vật vào máy vi tính để phục vụ công tác tra cứu, tìm kiếm thông tin…phục
vụ cho các hoạt động của bảo tàng.
Câu hỏi 6: Xin ông cho biết Bảo tàng Ninh Bình đã áp dụng đươc hình
thức giáo dục tuyên truyền nào có hiệu quả trong việc thu hút khách tham
quan đến với bảo tàng?
Qua cuộc phỏng vấn ông Đặng Minh Hoàng – nhân viên phòng Trưng
bày – Tuyên truyền Bảo tàng Ninh Bình cho hay: Thứ nhất, với thế mạnh
của Bảo tàng Ninh Bình là đã có một công trình bảo tàng được hoàn thành
và mở cửa đón khách tham quan nội dung trưng bày của bảo tàng từ năm
1995, hình thức tổ chức hướng dẫn tham quan nội dung trưng bày của bảo
tàng đã thu hút được đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh. Cán bộ
thuyết minh khả năng thuyết trình và diễn giải nội dung giá trị của hiện vật
trưng bày và các chủ đề trưng bày cũng được công chúng đánh giá tốt. Một
hình thức nữa đó là bảo tàng đã phối hợp với trường học trên địa bàn tỉnh
bằng những chương trình học ngoại khóa, chương trình học chính khóa về
những vấn đề có liên quan đến lịch sử văn hóa theo chương trình học ở các
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cấp phổ thông phù hợp. Thứ ba, bảo tàng đã chú ý đến hình thức trưng bày
triển lãm lưu động để phục vụ công chúng trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra,
bảo tàng còn tổ chức trưng bày chuyên đề tại bảo tàng và giới thiệu một số
di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu…
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Phụ lục 3: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BẢO TÀNG NINH BÌNH

3.1. Toàn cảnh Bảo tàng Ninh Bình
(Nguồn: tác giả chụp năm 1/12/2017)

3.2. Sổ ghi cảm nghĩ của khách tham quan
(Nguồn: tác giả chụp tháng 12/2017)
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3.3. Sổ kiểm kê
(Nguồn: tác giả chụp tháng 12/2017)

3.4. Sổ phân loại
(Nguồn: tác giả chụp tháng 12/2017)
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3.5. Máy bay Mic 21 trưng bày ngoài trời
(Nguồn: tác giả chụp 1/12/2017)

3.6. Gian khánh tiết BTNB
(Nguồn: tác giả chụp tháng 5/2017)
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3.7. Gian trưng bày Ninh Bình thời tiền sơ sử
(Nguồn: tác giả chụp ngày 1/12/2017)

3.8. Gian trưng bày điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên Ninh Bình
(Nguồn: tác giả chụp ngày 1/12/2017)
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3.9. Gian trưng bày Kinh đô Hoa Lư thế kỷ X
(Nguồn: tác giả chụp ngày 1/12/2017)

3.10. Gian trưng bày NB trong kháng chiến chống thực dân Pháp
(Nguồn: tác giả chụp ngày 1/12/2017)
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3.11. Gian trưng bày Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp
(Nguồn: tác giả chụp ngày 1/12/2017)

3.12. Gian trưng bày NB trong kháng chiến chống Đế quốc Mỹ
(Nguồn: tác giả chụp ngày 1/12/2017)
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3.13. Gian trưng bày Ninh Bình trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ
(Nguồn: tác giả chụp ngày 1/12/2017)

3.14. Lễ trao tặng đá chủ quyền quần đảo Trường Sa
cho Bảo tàng Ninh Bình (Nguồn: tác giả sưu tầm tháng 12 năm 2017)
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3.15. Gian trưng bày Đá chủ quyền quần đảo Trường Sa
(Nguồn: tác giả chụp ngày 1/12/2017)

3.16. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Bùi Văn Nam
tham quan Bảo tàng Ninh Bình
(Nguồn: tác giả sưu tầm tháng 12/2017)
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3.17. Kho hiện vật thể khối
(Nguồn: tác giả chụp ngày 1/12/2017)

3.18. Lễ trao tặng đá chủ quyền quần đảo Trường Sa
(Nguồn: tác giả sưu tầm tháng 12/2017)
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3.19. Chuyên đề sử dụng di sản văn hóa địa phương trong dạy học lịch sử
tổ chức tại Bảo tàng Ninh Bình
(Nguồn: tác giả sưu tầm tháng 12/2017)

3.20. Học sinh đến tham quan Bảo tàng Ninh Bình
(Nguồn: tác giả sưu tầm tháng 12/2017)
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3.21. Thuyết minh về văn bia tại Bảo tàng Ninh Bình
(Nguồn: tác giả chụp tháng 12/2017)

174

3.22. Trải nghiệm dập văn bia tại Bảo tàng Ninh Bình
(Nguồn: tác giả chụp tháng12 năm 2017)
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3.22. Trưng bày cổ vật kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh
tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình
(Nguồn: tác giả sưu tầm tháng 12/2017)

3.24. Trưng bày chuyên đề Hoàng Sa, Trường Sa của vn những bằng
chứng lịch sử và pháp lý tại huyện Nho Quan tháng 3 năm 2017
( Nguồn: tác giả sưu tầm tháng 12/2017)
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3.25. Trưng bày kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình tại Bảo tàng
(Nguồn: tác giả sưu tầm tháng 12/2017)

3.26. Bảo tàng Ninh Bình Trưng bày chuyên đề " Kinh đô Hoa lư"
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2017)

