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BÁO CÁO 

Chương trình công tác quý I, nhiệm vụ 

 trọng tâm quý II/2018 

 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN 

1. Công tác sưu tầm, trưng bày 

a) Công tác trưng bày 

- Trong quý I/2018, Bảo tàng Đà Nẵng đã phối hợp và tổ chức thành công  

04 cuộc
1
 trưng bày, triển lãm. 

- Rà soát chỉnh lý và bổ sung ảnh cho các không gian trưng bày “Nông 

nghiệp cổ truyền”, “Đà Nẵng hội nhập và phát triển” và “Đà Nẵng mở đầu mặt 

trận kháng Pháp (1858 - 1860)”. 

b) Công tác nghiên cứu sưu tầm 

- Sưu tầm 34 hiện vật và 191 ảnh tư liệu làm phong phú cho kho hiện vật 

và tư liệu Bảo tàng. 

- Xây dựng Kế hoạch sưu tầm và điền dã dân tộc học tại huyện Nam Trà 

My, tỉnh Quảng Nam. 

- Xây dựng nội dung trưng bày nhà truyền thống nghề cá phường An Hải 

Tây và nhà truyền thống quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng. 

- Hoàn thành việc nhập thông tin vào phần mềm hệ thống thông tin quản 

lý bảo tàng của cục Di sản văn hóa đến năm 2017. 

2. Công tác giáo dục, truyền thông, quảng bá Bảo tàng 

a) Công tác tuyên truyền, quảng bá Bảo tàng 

Trong quý I/2018, nhằm thu hút du khách đến tham quan Bảo tàng, đơn vị 

đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, cụ thể: 

                                                 
1
 - Ngày 01/02 - 05/02/2018, phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh thành phố Đà Nẵng tổ chức triển lãm 

ảnh “Năm APEC Việt Nam 2017 và dấu ấn Việt Nam - dấu ấn Đà Nẵng”. 

- Ngày 05/02/2018, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức trưng bày ảnh tại Trung tâm 

Hành chính thành phố Đà Nẵng phục vụ buổi gặp mặt người nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên đán 2018.  

- Ngày 09/02/2018, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức trưng 

bày ảnh với chủ đề “Năm APEC Việt Nam 2017 và dấu ấn Việt Nam” tại khách sạn One Opera. 

- Ngày 29/3/2018, tổ chức triển lãm ảnh “Vị trí lịch sử của Thành Điện Hải và cuộc chiến 1858 - Giải 

pháp phục hồi, tôn tạo và phát huy di tích” nhân lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Thành 

Điện Hải và khởi công Dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích (giai đoạn 1). 
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- Xây dựng Kế hoạch truyền thông, quảng bá Bảo tàng trong quý I/2018. 

- Tổ chức các chương trình, hoạt động: Lễ đón vị khách đầu tiên đến tham 

quan Bảo tàng năm 2018, chương trình “Lộc xuân Mậu Tuất năm 2018”, 

chương trình ưu đãi 8/3 “Ngày của bạn” (It’s your day) cho du khách nữ và 

hướng dẫn viên, chương trình “Âm nhạc trong Bảo tàng - Music in Museum” 

(số thứ 2).  

- Ngày 09/02/2018, tổ chức chương trình “Gặp gỡ đối tác năm 2018”. 

- Gửi mail, cung cấp ấn phẩm giới thiệu Bảo tàng và một số sự kiện chính 

trong năm 2018 cho 400 đơn vị lữ hành, kinh doanh du lịch trong và ngoài thành 

phố. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá Bảo tàng với nhiều 

hoạt động: cập nhật tin; viết bài giới thiệu về hoạt động của Bảo tàng trên các 

trang mạng xã hội; gửi tờ gấp giới thiệu về Bảo tàng đến các công ty lữ hành, 

trung tâm xúc tiến du lịch, các resort, khách sạn… 

b) Công tác giáo dục, thuyết minh, phục vụ khách tham quan 

- Thực hiện tốt công tác lễ tân, hướng dẫn, thuyết minh phục vụ khách 

tham quan di tích Thành Điện Hải và Bảo tàng Đà Nẵng. Trong quý I/2018, tính 

đến ngày 15/3/2018, đơn vị đã đón và phục vụ 52.782 khách tham quan, trong 

đó có 47.487 khách nước ngoài (ước trong quý I/2018, Bảo tàng Đà Nẵng đón 

61.000 khách, trong đó có 53.000 khách nước ngoài).  

- Đơn vị đã tổ chức 12 buổi “Giờ học ngoại khóa” cho 06 trường học, với 

gần 600 học sinh trên địa bàn thành phố tham gia. 

- Ngày 21/01/2018, tổ chức chương trình “Vui tết cổ truyền” chào mừng 

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với các hoạt động như: Trang trí nón lá, gấp lá 

dừa, viết thư pháp, tìm hiểu phong tục ngày Tết và 12 con giáp… 

 - Ngày 25/01/2018, tổ chức chương trình “Nghe hiện vật kể” với chủ đề 

“Đà Nẵng - Mậu Thân 1968” nhân kỷ niệm 50 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

xuân Mậu Thân 1968 cho sinh viên trường Đại học Duy Tân và trường Cao 

đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng. 

- Ngày 09/3/2018, phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo Quận Hải Châu 

tổ chức hội thi  

“Chúng em là thuyết minh viên nhí” với sự tham gia của 18 trường tiểu 

học trên địa bàn quận. 

- Ngày 17/3/2018, tổ chức chương trình “Ngày hội văn hóa Lào” với 

mong muốn giới thiệu đến công chúng một số sắc màu văn hóa truyền thống đặc 

sắc của người Lào, tạo nên sân chơi cho các bạn sinh viên Lào đang học tập tại 

thành phố Đà Nẵng, đồng thời cũng góp phần tăng cường sự gắn kết tình hữu 

nghị, thân thiết giữa Việt Nam - Lào. 
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- Tổ chức chương trình “Em yêu lịch sử” với chủ đề “Mậu Thân 1968 - 

Khát vọng hòa bình” cho 100 học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám và 

THPT Phan Châu Trinh dự kiến diễn ra vào ngày 21/3/2018. 

3. Công tác kiểm kê, bảo quản 

- Hoàn thành việc tạo sổ kiểm kê, chụp ảnh hộ chiếu và đăng ký nội dung 

lý lịch của 102 hiện vật được Hội đồng Khoa học Bảo tàng Đà Nẵng thông qua 

ngày 30/11/2017. 

- Bảo quản hệ thống súng thần công (gồm 11 súng, 12 xe chở súng, bệ đặt 

súng thần công) và máy bay trực thăng HU1A trưng bày trong khuôn viên Bảo 

tàng. 

- Hỗ trợ UBND huyện Hoàng Sa hoàn thiện nội dung thiết kế Nhà Trưng 

bày Hoàng Sa dự kiến khánh thành trong tháng 3/2018. 

- Dịch tài liệu, hiện vật bằng chữ Hán lưu giữ trong kho bảo quản. 

- Xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ cho việc xác minh, bổ sung nội 

dung thông tin của hiện vật cách mạng do các cơ quan chuyển giao cho Bảo tàng 

Đà Nẵng. 

- Hoàn thành việc xử lý, phục chế 02 hiện vật đồ mộc thuộc nhóm hiện 

vật Dân tộc hoc bị hư hỏng trưng bày trên tầng 3. 

- Bảo quản hiện vật đồ mộc, kim loại; tài liệu - hiện vật giấy, vải; vệ sinh, 

thay mẫu nước ngâm sinh vật biển trong kho và trên các tầng trưng bày. 

4. Công tác tổ chức, hành chính 

a) Công tác tổ chức, hành chính 

- Thông báo nhu cầu xét tuyển viên chức Bảo tàng năm 2017. 

- Hoàn thành kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017. 

- Ký kết hợp đồng làm việc, hoàn chỉnh hồ sơ lưu trữ và cập nhật thông 

tin vào phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức cho 02 trường hợp 

xét tuyển đặc cách viên chức của Bảo tàng Đà Nẵng. 

- Đăng ký thi đua năm 2018 

- Xây dựng và triển khai công tác văn thư - lưu trữ, công tác pháp chế, bảo 

vệ bí mật Nhà nước, công tác cải cách - hành chính… 

- Hoàn thành các báo cáo đột xuất, định kỳ kịp thời và đúng thời gian quy 

định. 

- Tổ chức thăm chúc tết cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất 

2018. 

- Tham gia hỗ trợ đón khách du lịch tàu biển đến tham quan Bảo tàng. 

- Thực hiện tốt công tác soát vé và bán vé tại Bảo tàng. 

b) Công tác tài chính, kế toán 
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- Báo cáo tình hình sử dụng phí tham quan năm 2017. 

- Đăng ký mua sắm tập trung năm 2018 theo Công văn 3637/STC-HCSN 

ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc hướng dẫn quy trình thực hiện mua sắm tập 

trung tài sản Nhà nước năm 2018 theo phân cấp. 

- Báo cáo quyết toán năm 2017. 

- Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017. 

- Phục vụ đoàn kiểm tra quyết toán năm 2017. 

- Giải quyết chế độ thôi việc 01 lao động. 

- Hoàn thành các báo cáo định kỳ kịp thời và đúng thời gian quy định. 

- Cập nhật tài sản năm 2017 vào phần mềm Quản lý tài sản của Bảo tàng 

Đà Nẵng. 

- Thanh toán, chi trả kịp thời và đầy đủ các khoản tiền lương, tiền ngoài 

giờ, bảo hiểm xã hội…cho cán bộ, viên chức và người lao động. 

c) Công tác hành chính quản trị 

- Hoàn thành lắp đặt 04 điều hòa trên các tầng trưng bày của Bảo tàng. 

- Bổ sung, thay thế thiết bị nhà vệ sinh. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nước của đơn vị. 

- Thay thế hệ thống bóng điện sân vườn phục vụ khách tham quan trong 

dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

- Kiểm tra máy phát điện và toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng trên các 

tầng trưng bày của bảo tàng. 

d) Công tác bảo vệ 

- Tập trung củng cố, tăng cường công tác bảo vệ; đảm bảo các ca trực 

hằng ngày; tiếp tục phối hợp với Phòng PA83 (Công an thành phố Đà Nẵng) 

đảm bảo công tác an ninh - trật tự tại Bảo tàng. 

- Thường xuyên kiểm tra các thiệt bị điện âm thanh, ánh sáng để phục vụ 

tốt khách tham quan Bảo tàng, công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo. Từ 

đầu năm 2018, đến nay Bảo tàng Đà Nẵng không để xảy ra hiện tượng trộm cắp, 

cháy, nổ, mất mát tài sản nào tại đơn vị. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2018 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá Bảo tàng đến với 

du khách, các công ty lữ hành, các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

qua các kênh truyền thông điện tử và các hoạt động sự kiện tại Bảo tàng. 

2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch hoạt động giáo dục Bảo tàng cho học sinh 

các cấp trên địa bàn thành phố trong năm 2017 - 2018 với các chương trình như 

“Em yêu lịch sử”, “Giờ học ngoại khóa”, chiếu phim tư liệu.. 
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3. Phối hợp với Hội nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức 

triển lãm ảnh “Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ IX tại Việt Nam năm 

2017”, dự kiến diễn ra vào ngày 11/4/2018. 

4. Tổ chức “Lễ hội cây nêu và trình diễn dân ca, dân vũ của đông bào Xơ 

Đăng” dự kiến diễn ra vào ngày 30/4 - 01/5/2018.  

5. Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Liên hoan lễ hội ẩm thực và 

chợ quê Xứ Quảng năm 2018” 

6. Xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi các hoạt động nhân “Kỷ niệm 160 

năm Đà Nẵng kháng pháp (1858 - 2018)” 

7. Nghiên cứu bổ sung hiện vật cho các bộ sưu tập văn hóa Sa Huỳnh. 

8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác trực lễ tân, thuyết minh phục vụ khách 

tham quan Bảo tàng Đà Nẵng và di tích Thành Điện Hải. 

 9. Xây dựng kế hoạch chuỗi các hoạt động khám phá “Mùa hè sôi động 

tại Bảo tàng”, dự kiến diễn ra vào tháng 6,7,8/2018. 

10. Bảo quản chuyên sâu 2.000 hiện vật gốm, sành sứ, hiên vật văn hóa 

Việt và hiện vật khảo cổ học trong kho bảo quản và trên các tầng trưng bày. 

11. Xử lý, phục chế các loại cờ bị hư hỏng, hiện vật lưu trữ và bảo quản 

trên các tầng trưng bày và trong kho bảo quản. 

12. Đánh số kiểm kê cho khoảng 300 hiện vật có số kiểm kê bị mờ và 

bong tróc trong kho bảo quản. 

13. Tiếp tục đăng ký nội dung lý lịch của 102 hiện vật được Hội đồng 

Khoa học Bảo tàng Đà Nẵng thông qua ngày 31/11/2017. 

14. Dịch tài liệu, hiện vật bằng chữ Hán lưu giữ trong kho bảo quản. 

15. Bảo quản tài liệu, hiện vật trong kho và trên các tầng trưng bày theo 

định kỳ. 

Trên đây là báo cáo chương trình công tác quý I và dự kiến công việc quý 

II/2018 của Bảo tàng Đà Nẵng, kính báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT (để b/c); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 
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