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BÁO CÁO
Công tác Bảo tàng 6 tháng đầu năm 2018,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Thực hiện kế hoạch chương trình công tác năm 2018, được sự quan tâm
chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, viên chức
và người lao động, Bảo tàng Đà Nẵng hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong
6 tháng đầu năm 2018, Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành
công nhiều cuộc triển lãm, trưng bày lớn thu hút đông đảo du khách đến tham
quan, học tập và nghiên cứu. Trên các mặt công tác của Bảo tàng từ trưng bày,
truyền thông, giáo dục, nghiên cứu, sưu tầm đến kiểm kê, bảo quản, tổ chức,
hành chính đều đạt được những kết quả nhất định. Công tác quản lý nhà nước
trên lĩnh vực bảo tồn bảo tàng, đặc biệt là quản lý di tích khá phức tạp, nặng nề
nhưng bằng những biện pháp khác nhau, Bảo tàng Đà Nẵng đang từng bước đưa
công tác này đi vào chiều sâu, vào nề nếp theo Luật Di sản văn hoá. Trong 6
tháng đầu năm 2018 cũng là khoảng thời gian ghi nhận những tiến bộ trong công
tác quản lý di tích của Bảo tàng.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 03 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DO
LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP ĐÀ NẴNG GIAO TẠI
QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/QĐ-SVHTT NGÀY 01/3/2017
1. Phối hợp với các ngành liên quan xúc tiến phương án di dời Bảo
tàng Đà Nẵng ra trụ sở 42 Bạch Đằng
Đơn vị đã hoàn thành Đề án di dời hiện vật và kho bảo quản; tiếp tục phối
hợp với các nhóm tư vấn như khoa Kiến trúc Đại học Xây dựng; Bảo tàng Dân
tộc học Việt Nam; Bảo tàng Đông Nam Á; Bảo tàng Phụ nữ; Phòng Kế hoạch Đầu tư (Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng) xây dựng phương án thiết
kế cải tạo trụ sở làm việc 42 Bạch Đằng và thiết kế nội thất trưng bày của Bảo
tàng Đà Nẵng.
2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá Bảo tàng; xây dựng và
phát triển các hoạt động khám phá, trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng Đà
Nẵng kết hợp giới thiệu di tích lịch sử Thành Điện Hải
- Hoàn thành tổ chức các hoạt động trong chương trình “Khám phá ngày
Tết cổ truyền năm 2018” dành cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,
gồm các hoạt động: làm Tò he, Têm trầu, Trang trí nón lá, Gấp lá dừa,...;

chương trình cũng đã góp phần đưa hình ảnh Bảo tàng đếm gần hơn với công
chúng.
- Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động khám phá, trải nghiệm
dành cho thiếu nhi trong dịp hè 2018 với các hoạt động như: khóa học Bé tập
làm Thuyết minh viên, câu lạc bộ sáng tạo, Hội chợ mùa hè,...
- Tổ chức 02 buổi “Giờ học ngoại khóa” với chủ đề “Tìm hiểu về di tích
lịch sử Thành Điện Hải và vai trò của danh tướng Nguyễn Tri Phương trong
buổi đầu chống Pháp” cho các em học sinh trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức giới thiệu, thuyết minh chuyên sâu về di tích Thành Điện Hải,
dâng hương danh tướng Nguyễn Tri Phương và nghĩa sĩ hy sinh trong buổi đầu
kháng chiến chống Pháp cho các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành
phố như: THCS Nguyễn Công Trứ, Lê Hồng Phong, trường tiểu học Lý Công
Uẩn, Lý Tự Trọng, Công an thành phố Đà Nẵng,...
- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bảo tàng Đà Nẵng đã thực hiện tốt công
tác truyền thông, quảng bá Bảo tàng thông qua nhiều hoạt động, chương trình cụ
thể:
+ Xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá Bảo tàng năm 2018 định
hướng cụ thể trong công tác quảng bá, giới thiệu Bảo tàng đến với công chúng.
+ Xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu đối với Bảo tàng, dự kiến ra mắt
vào tháng 7/2018 và hoàn thành xây dựng giao diện mới website Bảo tàng.
+ Ngày 09/02/2018, tổ chức thành công chương trình “Gặp gỡ đối tác
năm 2018”.
+ Tổ chức một số chương trình mới lạ, hấp dẫn khách tham quan như:
chương trình âm nhạc trong Bảo tàng - Music of Museum (số 2); lễ đón vị khách
đầu tiên đến tham quan Bảo tàng trong dịp Tết Dương lịch 2018; Hái lộc đầu
năm, Múa lân chào năm mới Mậu Tuất - 2018 nhân dịp Tết Nguyên đán - 2018;
chương trình “Ngày của bạn” (It’s your day) dành cho đối tượng khách tham
quan là nữ giới và hướng dẫn viên nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ,
1978 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế
Bảo tàng;...
+ Đặt standee và tờ gấp quảng bá Bảo tàng nhân sự kiện khai trương mùa
du lịch biển tại Công viên Biển Đông (từ ngày 27/4 - 03/5/2018), tham gia giới
thiệu các hiện vật và nội dung trưng bày của Bảo tàng Đà Nẵng trong Tuần lễ
Bảo tàng 2018 (Museum Week 2018) do tổ chức Unesco phát động trên toàn thế
giới, tổ chức khảo sát lấy ý kiến công chúng về Bảo tàng Đà Nẵng bằng 4 thứ
tiếng: Việt, Anh, Hàn, Trung (tính đến nay đã thực hiện được hơn 400 bảng
khảo sát).
+ Liên tục cập nhật tin, bài về các hoạt động, chương trình, triển lãm và sự
kiện của Bảo tàng trên các trang mạng xã hội, website Bảo tàng Đà Nẵng; gửi
thư ngỏ đến hơn 400 đơn vị lữ hành trong và ngoài thành phố giới thiệu Bảo
tàng và các hoạt động, sự kiện chính trong năm 2018; cung cấp ấn phẩm giới
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thiệu Bảo tàng đến Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và một số đơn vị kinh
doanh du lịch; phối hợp với hơn 30 cơ quan báo chí, truyền hình đưa tin, quảng
bá về các chương trình, hoạt động triển lãm của Bảo tàng trong năm 2018.
Nhờ thực hiện tốt công tác truyền thông, quảng bá trong 6 tháng đầu năm
năm 2018 (tính đến ngày 30/5/2018) Bảo tàng đón 111.219 lượt khách tham
quan (trong đó 92.535 khách nước ngoài), ước hết 6 tháng đầu năm 2018, Bảo
tàng đón 130.000 lượt khách (trong đó có 115.000 khách nước ngoài), tăng 56%
so với năm 2017 và đạt 65% so với chỉ tiêu năm 2018.
3. Phối hợp quá trình triển khai Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di
tích Thành Điện Hải, đảm bảo an toàn an ninh và chất lượng phục vụ
khách tham quan
- Lắp đặt, bổ sung thêm các camera an ninh tại các cửa ra vào, không gian
trưng bày, các kho bảo quản để đảm bảo an ninh cho du khách và các hiện vật
lưu giữ.
- 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.
4. Phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế xây dựng hồ sơ
di tích quốc gia Hải Vân Quan để trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di
tích cấp quốc gia đặc biệt; Tham mưu Quy chế phối hợp quản lý di tích
quốc gia Hải Vân Quan giữa hai địa phương
Đơn vị đã dự thảo Quy chế phối hợp quản lý di tích và lấy ý kiến của các
phòng, đơn vị liên quan như phòng Quản lý văn hóa, Kế hoạch tài chính, phòng
Văn hóa - Thông tin quận Liên Chiểu, UBND phường Hòa Hiệp Bắc. Trên cơ sở
đó, đã tiếp thu và chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp.
Hiện phòng Quản lý văn hóa đang thẩm định, tham mưu lãnh đạo Sở văn
bản gửi các đơn vị có liên quan lấy ý kiến góp ý trước khi trình UBND thành
phố.
5. Khảo sát và nghiên cứu các di tích liên quan đến cuộc kháng Pháp
năm 1858 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 160 năm ngày
liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng xâm lược nước ta
Dự kiến thực hiện từ tháng 6 - 9/2018, hiện đơn vị đang tổng hợp, phân
tích các tư liệu lịch sử.
6. Xây dựng Quy chế Quản lý, Bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng
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Năm 2016, đã hoàn thành dự thảo Quy chế và lấy ý kiến góp ý của một số
đơn vị. Tuy nhiên, theo ý kiến góp ý của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tại
Công văn số 2296/STP-XDKTVB ngày 23/11/2016 về việc trả lời yêu cầu thẩm
định thì do UBND thành phố thực hiện quản lý theo phân cấp Chính phủ, không
được quy định những nội dung không được giao thẩm quyền nên việc xây dựng
Quy chế là không hợp lý.
Trong thời gian đến, đơn vị tiếp tục tham mưu Sở trình UBND thành phố
dự thảo Quy chế Quản lý, Bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN
1. Công tác sưu tầm, trưng bày và bảo quản
a) Công tác sưu tầm, trưng bày
- Sưu tầm 286 hiện vật (trong đó 276 hiện vật, ảnh sưu tầm và 10 hiện vật
chuyển nhượng) làm phong phú cho kho hiện vật và tư liệu Bảo tàng.
- Trong 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã phối hợp và tổ chức thành công
07 chương trình triển lãm, trưng bày, hoạt động chào mừng các ngày lễ, sự kiện
nổi bật trong năm 2018.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển lãm 160 năm Đà Nẵng kháng Pháp
(1858 - 1860) tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
- Hoàn thành việc chỉnh lý và bổ sung ảnh tư liệu ở các không gian trưng
bày: Nông nghiệp cổ truyền, Đà Nẵng hội nhập và phát triển, Đà Nẵng mở đầu
mặt trận kháng Pháp (1858 - 1860), điều kiện tự nhiên và Đà Nẵng thời tiền, sơ
sử.
- Hoàn thành cập nhật thông tin vào phần mềm hệ thống thông tin quản lý
bảo tàng của Cục Di sản văn hóa đến năm 2018.
b) Công tác kiểm kê, bảo quản hiện vật
- Rà soát, lập danh mục, bổ sung hoàn thiện lý lịch 100 hiện vật cách
mạng do các cá nhân hiến tặng cho Bảo tàng.
- Xuất 33 hiện vật cách mạng trong kho bảo quản phục vụ trưng bày và
nhập 18 hiện vật cách mạng vào kho bảo quản số 1; lựa chọn hiện vật trong kho
bảo quản liên quan đến thời Bao cấp để xây dựng kế hoạch sưu tầm hình ảnh,
hiện vật liên quan.
- Dịch tài liệu, hiện vật chất liệu giấy bằng chữ Hán lưu trữ và bảo quản
trong kho để phục vụ công tác kiểm kê, bảo quản, trưng bày và nghiên cứu khoa
học.
- Hoàn thành tạo số kiểm kê, hồ sơ hiện vật, chụp ảnh hộ chiếu, đánh số
kiểm kê cho 102 hiện vật (100 hiện vật gốc và 02 hiện vật bảo quản tạm thời)
thuộc nhóm hiện vật được Hội đồng Khoa học Bảo tàng Đà Nẵng thông qua vào
ngày 30/11/2017 và hồ sơ, lý lịch của 21 hiện vật gốm sứ, xe đạp, đàn đá, áo vỏ
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cây,... sưu tầm trong năm 2017 và 2018 trình Hội đồng Khoa học Bảo tàng
thông qua.
- Tiến hành bảo quản hệ thống súng thần công (11 súng), xe chở súng (12
xe) và các hạng mục bị hư hỏng của máy bay trực thăng UH1A tại Bảo tàng Đà
Nẵng.
- Hoàn thành xử lý, phục chế 02 hiện vật đồ mộc thuộc nhóm hiện vật
Dân tộc học; 08 hiện vật Cờ cách mạng và 30 hiện vật gốm Chu Đậu, gốm sứ
thuộc các giai đoạn khác nhau.
- Tiến hành bảo quản, vệ sinh, thay nước các mẫu ngâm sinh vật biển, tài
liệu - hiện vật giấy, vải, đồ mộc, kim loại trên các tầng trưng bày và kho bảo
quản.
2. Công tác giáo dục
- Ngày 25/01/2018, tổ chức thành công chương trình “Nghe hiện vật kể”
với chủ đề “Đà Nẵng - Mậu Thân 1968” nhân kỷ niệm 50 năm 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.
- Hoàn thành tổ chức 02 chương trình “Em yêu lịch sử” với các chủ đề
“Mậu Thân 1968 - Khát vọng hòa bình” và “Nhà nước Đại Cồ Việt (968 1054)”1 cho học sinh các trường THPT và THCS trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng.
- Tiếp tục thực hiện chương trình “Giờ học ngoại khóa” tại Bảo tàng Đà
Nẵng cho đối tượng học sinh các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong 6
tháng đầu năm 2018, Bảo tàng đã tổ chức 27 buổi giờ học ngoại khóa cho 19
trường học với hơn 1.300 học sinh trên địa bàn thành phố tham gia.
- Tổ chức chiếu 50 buổi xem phim tư liệu về lịch sử - văn hóa - danh nhân
xứ Quảng cho học sinh, sinh viên các cấp khi đến tham quan Bảo tàng.
Có thể nói, công tác giáo dục lịch sử địa phương được Bảo tàng Đà Nẵng
thực hiện rất hiệu quả, được cấp trên đánh giá cao. Trong 6 tháng đầu năm 2018
(tính đến ngày 30/5/2018), đơn vị đón và phục vụ 13.149 học sinh, sinh viên.
3. Công tác quản lý di sản văn hóa
a) Công tác kiểm kê và xếp hạng di tích
- Ngày 29/3/2018, tổ chức thành công Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích
lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải và khởi công dự án tu bổ, phục hồi và
tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải giai đoạn 1.
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Chương trình diễn ra vào ngày 21/3/2018 và ngày 17/5/2018.
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- Hoàn thành hồ sơ trích ngang trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và
Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia xem xét chấp thuận xây dựng hồ sơ chính
thức xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.
- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ xếp hạng di tích thành phố, gồm: Nghĩa địa
Pháp - Tây Ban Nha, di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ, di chỉ khảo cổ Vườn đình
Khuê Bắc, Cụm di tích văn hóa tâm linh làng Nam Ô, đình làng Xuân Thiều.
- Phối hợp với các chuyên gia Viện Khảo cổ học thực hiện khai quật và
báo cáo tổng kết kết quả khảo cổ Vườn đình Khuê Bắc đã thực hiện trong các
năm 2001, 2015 và 2017.
- Báo cáo kết quả công tác kiểm kê đình làng trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng.
b) Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
- Tổ chức Lễ tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được
UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại
thành phố Đà Nẵng diễn ra vào ngày 15/6/2018.
c) Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, phản ánh liên quan đến di tích
- Tham mưu xử lý nội dung báo đăng về Nghĩa trủng Nam Ô, Hải Vân
quan.
- Phản hồi các văn bản của các cơ quan, tổ chức liên quan đến các di tích
trên địa bàn thành phố như: văn bản của UBND xã Hòa Liên liên quan đến đình
làng Hưởng Phước, văn bản của chùa Linh Ứng (danh thắng Ngũ Hành Sơn) về
việc xây dựng mộ tháp.
d) Công tác khác
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Đà Nẵng chống Liên
quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860): Quá khứ và hiện tại”, dự kiến diễn ra
vào ngày 17/8/2018.
- Xây dựng kế hoạch lập dự án quảng bá và phát huy giá trị di tích quốc
gia đặc biệt Thành Điện Hải.
4. Công tác tổ chức, hành chính
Trong 6 tháng qua, công tác Tổ chức - Hành chính của Bảo tàng Đà Nẵng
được thực hiện tốt, cụ thể như sau:
a) Công tác tổ chức, hành chính
- Hoàn thành hồ sơ, thủ tục trước và sau khi sáp nhập Trung tâm quản lý
di sản vào Bảo tàng Đà Nẵng.
- Hoàn thành hồ sơ thành lập phòng Quản lý di sản văn hóa; sáp nhập
phòng Sưu tầm - Trưng bày, phòng Kiểm kê - Bảo quản thành phòng Sưu tầm Trưng bày và Bảo quản.
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- Tuyển dụng 05 người; tiếp nhận 01 lao động; chấm dứt hợp đồng lao
động 02 trường hợp; điều động 02 viên chức; bổ nhiệm 05 lãnh đạo các phòng;
nâng bậc lương thường xuyên: 03 người; nâng bậc lương trước thời hạn: 01
người.
- Hoàn thành kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017.
- Đăng ký thi đua năm 2018.
- Hoàn thành xây dựng hồ sơ đề nghị khen thưởng Nhân kỷ niệm 70 năm
ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
- 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.
- Thành lập, củng cố các Ban, Hội đồng trong hoạt động Bảo tàng; hoàn
thành Quy chế và dự thảo các quy chế như: Quy chế sử dụng điện tiết kiệm, Quy
chế Quản lý tài sản, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của
Bảo tàng Đà Nẵng.
- Tổ chức thành công lễ khai mạc các chương trình, sự kiện, triển lãm
diễn ra tại Bảo tàng. Tham gia hỗ trợ đón nhiều đoàn khách trong nước và quốc
tế 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
- 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.
- 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.
- Báo tăng 10 cán bộ viên chức và lao động cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.
- 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
- Trong 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã tích cực trong việc phối hợp
giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hướng dẫn du lịch. Thông
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qua việc lắp camera tại các không gian trưng bày, cửa ra vào, cử cán bộ theo dõi
để không xảy ra tình trạng hướng dẫn viên không chuyên, người nước ngoài
tham gia dẫn đoàn; tình trạng giới thiệu sai lệch lịch sử các tác phẩm, hiện vật
tại Bảo tàng.
- Kiểm tra, khảo sát lắp đặt thêm hệ thống wifi cho Bảo tàng.
- Cập nhật mới 20 phần mềm diệt virut Bkav cho máy tính tại các phòng
thuộc Bảo tàng.
- 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 van chữa cháy cách tường, 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.
5. Công tác khác
- Tiếp tục triển khai ứng dụng đề tài khoa học Công nghệ cấp thành phố
“Nghiên cứu xây dựng hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động tại Bảo
tàng Đà Nẵng”.
- Hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên, học sinh, sinh viên đến Bảo tàng nghiên
cứu, thực tập.
- Hỗ trợ UBND huyện Hoàng Sa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong
năm 2018.
- Hỗ trợ, tư vấn nội dung trưng bày nhà truyền thống nghề cá phường An
Hải Tây, nhà truyền thống quận Thanh Khê.
Phần II
KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

01

Tổ chức Teambuiding “Hành trình cùng
lịch sử” gắn với sự kiện Đà Nẵng kháng Ngày 15/7/2018
Pháp (1858 - 1860).

02

Sưu tầm 06 hiện vật súng lệnh thời nhà
Nguyễn của nhà sưu tập tư nhân.

03

Tổ chức chương trình “Nghe hiện vật
kể” với chủ đề “Cuộc chiến ở Đà Nẵng Ngày 15/8/2018
qua một số tư liệu, hiện vật lưu giữ tại

GHI CHÚ

Tháng 7/2018

8

Bảo tàng Đà Nẵng”.
04

Tổ chức Hội thảo khoa học “Đà Nẵng
chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha Ngày 17/8/2018
(1858 - 1860): Quá khứ và Hiện tại”.

05

Xây dựng Quy chế hỗ trợ, đãi ngộ nghệ
nhân, nghệ sĩ Bài chòi thành phố Đà
Nẵng.

06

Tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 160
năm Đà Nẵng kháng Pháp (1858 - Ngày 01/9/2018
2018).

07

Tổ chức chương trình vui Tết Trung thu
Ngày 22/9/2018
2018.

08

Tổ chức chương trình Liên hoan lễ hội
ẩm thực chợ quê xứ Quảng.

Tháng 9/2018

09

Thực hiện kiểm kê, khôi phục và kiện
toàn các Ban quản lý Lăng thờ tự cá Ông
và danh sách các vị chủ tế trực tiếp thực
hành nghi lễ tại các cơ sở thờ tự cá Ông.

Tháng 9/2018

10

Tổ chức chợ xưa Đà Thành và triển lãm
sưu tập Đá cảnh thiên nhiên của người
Đà Nẵng.

Tháng 11/2018

11

Xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật hát Bả
Trạo ở thành phố Đà Nẵng” để đề nghị
Tháng 10/2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa
4/2019
vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia.

12

13

14

Đưa vào ứng dụng đề tài khoa học Công
nghệ cấp thành phố “Nghiên cứu xây
dựng hệ thống thuyết minh đa ngữ qua
thiết bị di động tại Bảo tàng Đà Nẵng”
(audio guide).
Tổ chức giới thiệu Bảo tàng Đà Nẵng tại
các khu dân cư trên địa bàn thành phố
Đà Nẵng.
Tiếp tục triển khai các hoạt động trải
nghiệm, khám phá hè 2018 cho thiếu nhi
với các hoạt động: Em tập làm thuyết
minh viên, Hội chợ mùa hè, Câu lạc bộ
khám phá,...

Tháng 8/2018

Quý III/2018

Quý III/2018

Quý III/2018
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15

Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu Bảo
tàng Đà Nẵng.

Quý III/2018

16

Xây dựng bản đồ 3D giới thiệu di tích
lịch sử, văn hóa và danh thắng trên địa
bàn thành phố Đà Nẵng

Quý III/2018

17

Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quý III/2018

18

Xử lý, phục chế một số hiện vật sung bị
hư hỏng trong kho bảo quản.

Quý III/2018

19

Tiếp tục giám sát, theo dõi công trình dự
án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích quốc
gia đặc biệt Thành Điện Hải để có Quý III, IV/2018
những phát hiện mới về hiện vật trong
quá trình thực hiện.

20

Tiếp tục bảo quản các hiện vật gốm Chu
đậu, gốm sứ thuộc các giai đoạn; 600
hiện vật đồ mộc; 1.500 hiện vật kim loại
Quý III, IV/2018
và các hiện vật, tài liệu trên các tầng
trưng bày và trong kho bảo quản theo
định kỳ.

21

Tiến hành chỉnh lý các chuyên đề tại các
Quý III, IV/2018
không gian trưng bày.

22

Tiếp tục xác minh, bổ sung nội dung
thông tin hiện vật cách mạng (hiện vật Quý III, IV/2018
hiến tặng).

23

Tiếp tục xây dựng hồ sơ xếp hạng các di
tích: đình làng Xuân Thiều, cụm di tích
văn hóa tâm linh làng Nam Ô, Nghĩa địa
Quý III, IV/2018
Pháp - Tây Ban Nha, di chỉ khảo cổ
Chăm Phong Lệ và di chỉ khảo cổ Vườn
đình Khuê Bắc.

24

Tiếp tục lập dự án quảng bá và phát huy
giá trị di tích quốc gia đặc biệt Thành Quý III, IV/2018
Điện Hải.

25

Điều chỉnh, bổ sung hồ sơ di tích và
khoanh vùng bảo vệ một số di tích trên Quý III, IV/2018
địa bàn thành phố Đà Nẵng.

26

Tiếp tục thực hiện công tác truyền
thông, quảng bá Bảo tàng đến với công Quý III, IV/2018
chúng.
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27

Tiếp tục phát triển đội ngũ Tình nguyện
Quý III, IV/2018
viên Bảo tàng.

28

Tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động
giáo dục Bảo tàng cho học sinh các cấp
Quý III, IV/2018
trên địa bàn thành phố trong năm học
2017 - 2018.

29

Tiếp tục thực hiện các công việc thường
xuyên (nâng lương, giải quyết chế độ
Quý III, IV/2018
cho người lao động, hoàn thành công tác
tổng hợp - báo cáo,…)

30

Cử CBVCLĐ tham dự các lớp tập huấn
(nếu có).

31

Chuẩn bị hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra
công tác CCHC, QCDC, VTLT, Quý III, IV/2018
BVBMNN

32

Tiếp tục kiểm tra các thiết bị điện, âm
thanh ánh sáng, vệ sinh,… phục vụ Quý III, IV/2018
khách tham quan.

33

Tổ chức lễ khai mạc cho các cuộc trưng
bày, triển lãm, hoạt động sự kiện diễ ra Quý III, IV/2018
tại Bảo tàng.

34

Xuất bản ấn phẩm “Bản tin hoạt động
của Bảo tàng năm 2018”

Nếu có

Quý IV/2018

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và
kế hoạch 6 tháng cuối năm 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

Huỳnh Đình Quốc Thiện
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