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BAO CÁO 
Tong kt vic thirc hin Quy hoich tong the h thtng 

bão tang Vit Nam den nãm 2020 

KInb gri: B Van boa, Th thao và Du ljch 

Thirc hin Cong van so 3 122/BVHTTDL-DSVH ngãy 26/8/2020 cüa B 
Van hóa, The thao và Du flch; Van bàn so 2732/UBND-KGVX ngày 03/9/2020 
cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic báo cáo tong két vic thirc hin Quy hoach 
tng th h thông báo tang Vit Nam den nàm 2020, djnh huàng phát triên giai 
doan 202 1-2030, tam nhIn den näm 2050, Sâ Van boa, The thao và Du ljch 
Tuyên Quang, báo cáo nhu sau: 

I. DANH GIA KET QUA 15 NAM (2005- 2020) TRIEN KHAI QUY 
HOACH TONG THE H THÔNG BAO TANG VIT NAM BEN NAM 2020 

1. Kt qua dã dt dtrqc 

Thirc hin Quyt djnh s 1 56/2005/QD-TTg ngày 23/6/2005 cüa Thu 
Urérng ChInh phü ye vic phê duyt Quy hoach  tong the h thông bâo tang Vit 
Nam den näm 2020, Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang chi do S Van boa, 
The thao va Du ljch, S& Tài chInh, S& Tài nguyen và Môi tnthng, Sâ Ké hoach 
và Dâu tu, Si Xây d1rng... can cü chüc näng nhim viii, phôi hçip to chüc th?c 
hin dat  kêt qua nhu sau: 

Näm 2008, Uy ban nhân dan tinh giao Sâ Xây drng lam chü dâu tu cong 
trInh xây drng Báo tang tinh Tuyên Quang. Nàm 2010, cong trInh dã hoàn thành 
va duçic dua và si:r diing. Day là cong trInh xây drng mâi, vâi din tIch 
18.3 18rn2  bao gOm din tIch trimg bay, khu lam vic, kho hin 4t, din tIch 
trt.rng bay ngoài tthi, khuôn viên. Näm 2015, Bâo tang tinh Tuyên Quang dirc 
cal tao, nâng cap hành lang khu lam vic thành kho tam  de hin vt sau khai 
quit do din tich kho co sà không phü h?p. 

Trong qua trInh hoat  dng, d dáp irng thu cu nghiên ctru, tham quan, Bào 
tang tinh Tuyên Quang dã phôi hçp vói Bâo tang Dan tc hçc Vit Nam tiên hành 
nâng cap, chinh l tnrng bàyphân thiên nhiên và dan tc h9c, gôm: Tày, Mông, 
Dao, San Chay. Hang närn tien hành sixu tam tü 400 - 500 hin 4t, tài lieu. Hin 
nay, tong so tài 1iu, hin 4t trong kho câ s và các gian tnmg bay tai  Bâo tang 
là: 24.455 tài lieu, hin v.t (trong do cO 15.740 hin v3t  và 8.715 tài 1iu); nâng 
cao chat luqng cong tác kiêm kê hin 4t, dông thñ tang cung vic lrng ding 
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tin h9c vào hoat dng cüa ngành, thông qua vic xây drng, tp hun s1r diing 
phân mém Quàn 1 thông tin hin vt. Hin nay có 18.000 hin v.t duçc nhp 
thông tin trén phân mêrn quãn 1, phiic vii tot cho cong tác kiêrn kê, tra ci'ru, hiu 
gict, khai thác thông tin. 

Nhtm di mdi, nâng cao chAt lugng và hiu qua hoat  dng Bão tang, tü 
näm 2014, Sâ Van hóa, The thao và Du ljch dã giao Bâo tang tinh phôi hqp vâi 
Sâ Giáo diic và Dào tao  xây drng các chuang trInh khám phá, chung trInh trãi 
nghim nhäm thu hut các dôi tuqng h9c sinh, sinh viên den tham quan và trãi 
nghim tai  Báo tang, trng buâc nâng cao hiu qua hoat  dng cüa Bão tang cüng 
nhij thu hut dông hn hrçmg khách tham quan den vâi Bâo tang. Mi nàm Báo 
tang tinh thu hut trên 3.000 khách 1àh9c sinh, sinh viên den thàm quan và tham 
gia chuang trInh trãi nghim, cii the: Näm 2014, thu hut 3.000 hQc sinh, sinh 
viên; nãm 2015, thu hut 3.200 hçc sinh, sinh viên; näm 2016, thu hut 2.950 h9c 
sinh, sinh viên; näm 2017, thu hut 3.150 hçc sinh, sinh viên; nãm 2018, thu hilit 
3.300 hQc sinh, sinh viên; näm 2019, thu hut 3.150 hc sinh, sinh viên. 

Cong tác dào tao  phát trin ngun nhân lirc, nâng cao trInh d chuyén 
mon cho cong chüc, viên chüc tai  Bâo tang tinh luOn chü tr9ng, c11 the: TrInh d 
thac sT: 05 diông chI; dai  h9c: 22 dông chI; trung cap: 01 dông chi. Di ngü can 
b, viên chrc dã tirng bu9c tiêp cn vri nhtng tiên b khoa h9c k5 thuât, cOng 
ngh thông tin tien tiên gop phan nâng cao hiu qua hoat dng cüa bâo tang o cac 
khâu cong tác siru tam, kiêm ké, bâo quãn, tru'ng bay và tuyên truyên. Nàm 2015, 
Bão tang tinh Tuyên Quang diiçc Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang xêp hang 
là Bâo tang hang II ti Quyêt djnh sO 760/ QD-UBND ngày 30/6/2015. 

2. Ton tii, hn chê và nguyen nhân 
2.1. Tin tgi, hgn ché' 
- Bào tang tinh Tuyên Quang duqc xây dirng và hoat  dng tü nám 2010, 

den nay trong qua trInh 4n hành mt so hang mvc  cong trInh nba Bão tang tinh 
Tuyên Quang dã xuông cap, chua duçic dâu tu süa chüa. 

- Muc dAu tu kinh phi cho sini tAm, báo quán, trirng bay và t chüc hoat 
dng chixa dáp trng yeu cau hin nay, do do gp khó khän trong vic bô sung 
hin vt dê xây drng hoàn chinh các b su'u tp và dam báo các yêu to k thut 
cho vic bào quan hin 4t; dâu tu cho mt chumg trInh trãi nghim con han 
chê, nén ni dung cüng nhu các 4t lieu phiic vii cho mi chuing trInh cOn dn 
diu, chua duçic quy mO, bài ban. 

- ChAt 1ung trLrng bay và hiu qua hoat dng cOn nhiu han  ch nhir: H 
thông trung bay trong nhà chua duçic dâu tu dung müc nen không hap dan, chua 
có trung bay ngoài tthi. Phrning tin ho trçi cho hot dng tuyên truyên giáo diic 
cOn thiêu và lac hâu. 

- Hin vt chixa phong phü, ni dung trirng bay chua thirc sir da dng; thñ 
gian tham gia các chung trInh trái nghim ngàn, chua khi gi sâu sac dugc sir 
dam me dôi vói các em h9c sinh, sinh viên khi tham gia chuong trInh. 
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- Mt s viên chirc cüa Bâo tang tinh con hin ch v trInh d ngoi ngü 
trong 1inh virc chuyên. 

- Báo tang tinh Tuyên Quang chua thirc hin xã hi hóa hoat dng báo tang. 
2.2. Nguyen nhán: 
Do ngun kinh phi duçic b tn cOn hn ch, nên tài 1iu, hin vt suu tm 

phiic viii cong tác trung bay và luu gilt t.i kho co si cüa Bão tang tinh chua 
phong phü da dng, chua dáp rng duqc nhu câu cüa khách tham quan; Dê an dôi 
mâi, nâng cao chat luçing và hiu qua hot dng Bto tang gän vâi phát triên du 
ljch chua duçic phé duyt và bô trI kinh phi dé triên khai thrc hin. Ni dung các 
chixong trInh trãi nghim chua th1rc sr phong phü, do vic xây drng kjch ban 
chrcing trInh trãi nghim cOn mói, thiêu kinh nghim trong qua trInh thirc hin. 

ii. oE XUAT KIEN NGH YE DNH HUONG PHAT TRIEN GIA! 
DON 2021-2030, TAM NH!N DEN NAM 2050. 

D nghj B Van hóa, Th thao và Du ljch hang näm tang cithng phân b 
nguôn von Chucmg trInh rnlic tiêu phát triên van hóa, h trçl các hott dng cüa 
Bão tang. Thung xuyên to chüc các 1p t.p huân cho di ngü hisng dn viên, 
can b nghip vii báo tang dtxçc tham dir, hçc hOi kinh nghim, dê nãng cao kiên 
thüc trong hoat dng bão tang. 

H trcl hoat  dng tuyên truyn, quãng bá các hoat dng bão tang; giñp d 
tinh Tuyên Quang nghiên ciru, xây dirng các phucmg an nhàm dOi mâi hott dng 
bâo tang dé dáp üng nhu câu cüa khách tham quan. 

Si Van hóa, Th thao vâ Du ljch tinh Tuyên Quang trân trçng báo cáo.!. 

Noinhân: 
- Nhu trên; 
- U' ban nhân dan tinh; 
-CucDisãnvanhOa; 
- Länh dao S&; 
- Luu: VT, QLDSVH. 
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Mu 01 
sO LHU yE CONG TRINH 

(Kern theo Báo cáo s ngày (hang 9 nãrn 2020 cia Sá Van hóa, TM thao và Dii l/ch Tuyên Quang) 

TT Ten bão tang Loi cong trinh Din tIch (m2) 
Cong trInh 

xây diyng mói 
(1) 

Cal to 
tLr Cong 
trInh cü 

(2) 

Nãm 
xây 

dii'ng/cãi 
to 

(3) 

Din tIch 
thu'a dt 

Din tIch sfr ding 
Din tIch 
trtrng bay 

Din tIch 
kho bão 

quãn 

Din tIch 
khu lam 

vic 

Din tich 
tru'ng bay 
ngoài trô'i 

Din tIch 
sfr diing 

khác 

Bão tang tinh 
Tuyên Quang 

Nhà lam vic, 
trixng bay Báo 

tang tinh 

Không 2008 
(&ra vào 
sir diing 
2010) 

18.318,0 1.963 730 350 Chua trin 
khai 

I  

13.758 



Mau 02 
SO LIEU YE HIN ViT 

(Kern theo Báo cáo s ngày iháng 9 nãrn 2020 cüa Sà Van hóa, Th thao và Du ljch Tuyên Quang) 

TT Ten bão tang S 1iu v hin 4t (tInh dn ngày 31/8/2020) 
Tong s hin vt S 1iu v hin vt (tmnh den ngày 31/8/2020) 

S 1ung hin vt 
(theo So däng k 

hin vt) 
(1) 

S luQng hin vt 
(theo So hin 4t 

tham kháo) 
(2) 

S ltrçrng hin 4t 
(theo So nhp 

hin vt tam thbi) 
(3) 

S lirong b 
sun tp 

1 BaotangtinhTuyênQuang 24.468 24.068 Khôngcó 400 11 



Mau 03 
SO LIU yE KHACH THAM QUAN VA THU TU PHI THAM QUAN 

(Kern theo Báo cáo s ngày tháng 9 nárn 2020 cüa So Van hóa, Th thao và Du ljch Tuyên Quang 

TT Ten bão S6 hryng khách tham quan (lirçrt ngirài)/ Thu tu phi tham quan (VNJJ) 
tang Näm2016 Nãm2017 Näm2018 Näm2019 Näm2020 

Khách Khách Thu Khách Khách Thu Khách Khách Thu Khách Khách Thu tr Khách Khách Thu ti 
Bão tang tham tham tr phi tham tham tr phi tham tham tir phi tham tham phi tham tham phi 

tinh quan quan tham quan quan tham quan quan tham quan quan tham quan quan tham 
Tuyên báo trung quan bâo trung quan bào trung quan bão trixng quan báo trung quan 
Quang tang bay kru tang bay tang bay lixu tang bay luu tang bay hru 

dng h.ru dng dng dng 
trong dng trong và trong và trong và 

và trong ngoài ngoài ngoài 
ngoài và nuOc nithc nithc 
nizâc ngoài 

nhlac 
4.650 0 0 4.900 0 0 5.540 0 0 4.820 0 0 950 0 0 

GM c/ia: S lzrcxng khách tharn quan và thu tiphI tharn quan nàrn 2020 tInh dn ngày 31/8/2020 



Mu 04 
SO LIEU yE NGUON NHAN LC 

(Kern theo Báo cáo sc ngày tháng 9 nãrn 2020 cüa Sà Van hóa, Th thao và Du ljch Tuyên Quang) 

TT Ten bão 
tang 

S hrçrng biên ch thrçrc 
cp có thâm quyn giao 

Hin tring ngun nhân lire (tInh dn ngày 3 1/8/2020) 

Biên 
ch 

thrçrc 
giao 
näm 
2020 

Chia ra 
Biên 
ch 
hin 
có 

Chia ra Hang chfrc danh ngh nghip TrInh d chuyên mon Gió'i tInh 

Bién 
ché 

(Viên 
chtrc) 

HD 
LD theo 
ND 68/ 
2000/ 

ND-CP 

Biên 
ché 

(Viên 
chfrc) 

HDLD 
theo ND 

68/ 
2000/ 

ND-CP 

Hang I 
và 

ttrclng 
dwmg 

Hang II 
và 

tixang 
duang 

Hang 
III và 
ttrng 
duorng 

Hang 
IV và 
twmg 
duang 

Tin 
s9 

Thtc 
s9 

Di 
h9c 

Cao 
däng 

Trung 
cap 

Nam N& 

Bãotàng 
tinh 

Tuyên 
Quang 

36 33 03 30 27 03 01 01 22 03 0 05 21 0 01 08 22 
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