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QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ VÀ 

NGƯỜI THỰC HÀNH BẢO QUẢN HIỆN VẬT BẢO TÀNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 

11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn 

hoá; 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;  

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ và 

người thực hành bảo quản hiện vật bảo tàng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc các bảo tàng quốc gia, bảo 

tàng chuyên ngành, bảo tàng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo tàng tư nhân, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  

Nơi nhận: 
- PTT CP Nguyễn Thiện Nhân; 

- Uỷ ban VHGDTNTNNĐ Quốc hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Bộ trưởng, Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 

- Các Tổng Cục, Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra thuộc Bộ VHTTDL; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- Các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư 

nhân, BQL di tích;   
- Trường ĐHVH Hà Nội, TP Hồ chí Minh; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Công báo Văn phòng Chính phủ; Website Chính phủ; 
- Lưu: VT, DSVH, PTH 300. 
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QUY ĐỊNH 

TIÊU CHUẨN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ VÀ NGƯỜI THỰC HÀNH BẢO QUẢN 

HIỆN VẬT BẢO TÀNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 47/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 3 tháng 7 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch) 

Phần I. 

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, người thực hành bảo 

quản hiện vật ở các bảo tàng (sau đây gọi chung là cán bộ bảo quản) trên toàn lãnh thổ Việt 

Nam. 

Điều 2. Công tác bảo quản hiện vật bảo tàng 

Công tác bảo quản hiện vật bảo tàng bao gồm: 

1. Tổ chức kho. 

2. Bảo quản phòng ngừa. 

3. Bảo quản trị liệu. 

4. Tư liệu hóa và xây dựng hồ sơ bảo quản. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. 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. 

2. Bảo quản là hoạt động bảo vệ, giữ gìn, phòng ngừa và loại trừ các yếu tố gây hại hiện vật do 

thiên nhiên hoặc con người gây ra. 

3. Cán bộ bảo quản là những người thực hiện công việc chuyên môn và đạt tiêu chuẩn được xác 

định ở Điều 2 và Điều 4 của Quy định này. 

4. Kế hoạch bảo quản là những dự định về bảo quản phòng ngừa và bảo quản trị liệu bao gồm 

các đề án, chương trình ngắn hạn và dài hạn nhằm bảo quản, bảo vệ hiện vật.  

5. Bảo quản phòng ngừa 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. 

6. 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.  

7. Tư liệu hóa và xây dựng hồ sơ bảo quản là việc ghi chép, mô tả chi tiết, chụp ảnh, quay phim 

về các biện pháp kỹ thuật, vật liệu, qui trình bảo quản hiện vật và lập hồ sơ khoa học của hiện 

vật. 

8. Kiểm soát môi trường là hoạt động theo dõi và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để tạo môi 

trường bảo quản ổn định cho hiện vật lưu giữ trong kho, trưng bày trong nhà, ngoài trời và trong 

quá trình di chuyển. 



Phần II. 

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Tiêu chuẩn của cán bộ bảo quản  

1. Được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật bảo quản, hoặc được đào tạo chuyên ngành khác làm 

việc trong bảo tàng nhưng có chứng chỉ đào tạo chuyên môn bảo quản hiện vật.  

2. Có phẩm chất trung thực, không vụ lợi. 

3. Kiên trì, cẩn thận, khéo léo. 

4. Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để tác nghiệp bảo quản. 

Điều 5. Trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ bảo quản  

1. Đề xuất phương án tổ chức kho, lập kế hoạch bảo quản để trình Giám đốc bảo tàng phê duyệt 

và chịu trách nhiệm trước các cấp có thẩm quyền về các phương án bảo quản hiện vật bảo tàng. 

2. Đề xuất ý kiến về bảo quản, bảo vệ hiện vật bảo tàng liên quan đến thiết kế bảo tàng, thiết kế 

trưng bày, vật liệu và thiết bị trưng bày.  

3. Hướng dẫn và kiểm soát hoạt động của các cán bộ, nhân viên khác trong bảo tàng khi tiếp xúc 

với hiện vật bảo tàng. 

4. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật theo đúng quy định để kiểm soát và đảm bảo môi trường ổn 

định cho hiện vật bảo tàng. 

5. Tham khảo ý kiến tư vấn chuyên môn khi đề xuất các phương án bảo quản và khi thực hành 

bảo quản hiện vật bảo tàng.   

6. Lựa chọn phương pháp, công nghệ tiên tiến và chất liệu, phù hợp để bảo quản hiện vật bảo 

tàng. 

7. Tuân thủ đúng quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản hiện vật bảo tàng. 

8. Khi thực hành bảo quản, phải đảm bảo các quy định về ứng xử với hiện vật bảo tàng theo 

phong tục, tập quán và tín ngưỡng có liên quan. 

9. Luôn học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, biện pháp kỹ thuật 

bảo quản với đồng nghiệp trong bảo tàng và trong ngành.  

10. Được hưởng các chế độ, chính sách có liên quan đến nghề nghiệp theo quy định của Nhà 

nước. 

Điều 6. Những việc cán bộ bảo quản không được làm 

1. Không được thành lập sưu tập hiện vật riêng gây bất đồng lợi ích với bảo tàng. 

2. Không sử dụng chức năng chuyên môn để tham gia tư vấn và mua bán hiện vật vì lợi ích cá 

nhân. 

3. Không cung cấp, phổ biến các thông tin về hiện vật bảo tàng khi không được phép của các cấp 

có thẩm quyền. 

Điều 7. Trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện 



1. Cục trưởng Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định 

này của các bảo tàng trong cả nước. 

2. Giám đốc các bảo tàng có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn cán bộ và nhân viên 

bảo tàng thực hiện tốt Quy định này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện quy định không hợp lý hoặc có vướng mắc, Giám đốc 

các bảo tàng có trách nhiệm báo cáo về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (gửi về Cục Di sản văn 

hoá) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.  


