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QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN BẢO TỒ   TRƢ    À   

CÁC HIỆN VẬT CỦA BÁC HỒ 

 

Trần Thị Diệu Hồng 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, một anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn 

hóa kiệt xuất của thế giới đã đi xa chúng ta 48 năm, nhưng điều kỳ lạ là ai cũng 

ngỡ như Người vẫn ở bên cạnh chúng ta sửa chữa những thiếu sót, sai lầm, động 

viên, khích lệ những việc làm hữu ích, những người tốt việc tốt… Chúng ta đã 

quảng bá rộng rãi những di sản tinh thần mà Người để lại cho Quảng Bình thông 

qua việc gìn giữ, sưu tầm, thẩm định, bảo tồn và từng bước xã hội hóa các di sản 

vật thể của Người dành tặng Quảng Bình để trưng bày giới thiệu các sưu tập hiện 

vật của Người.  

Quảng Bình dải đất hẹp của khúc ruột miền Trung, luôn phải chịu những 

thử thách hết sức khốc liệt của thiên tai và địch họa. Chính nơi đây, thuở thiếu 

thời, cậu bé Nguyễn Sinh Cung trên đường vào Huế đã hai lần đi qua (lần thứ 

nhất năm 1895 và lần thứ hai vào năm 1906). Lúc trở lại thăm Quảng Bình ngày 

16/6/1957, Bác Hồ vẫn còn day dứt băn khoăn về những nỗi đau của người dân 

Quảng Bình phải gánh chịu trong quá khứ. Mảnh đất Quảng Bình là điểm xa nhất 

trong cuộc hành trình của Bác trở về Nam, bởi vậy Bác luôn day dứt vì chưa đến 

được với đồng bào, đồng chí miền Nam. Trong suốt thời gian từ đó cho đến khi 

Người mất, Quảng Bình là tỉnh mà Bác Hồ đã dành rất nhiều tình cảm và sự ưu ái 

đặc biệt. Bác luôn dõi theo mỗi bước đi, luôn quan tâm, động viên khích lệ, cổ vũ 

toàn Đảng, toàn quân và dân tỉnh ta. Để thấy được công lao trời biển của Bác Hồ 

đối với Quảng Bình, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thấy được trách nhiệm lớn 

lao, luôn phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước qua hai cuộc kháng chiến 

chống Pháp, chống Mỹ và chống giặc ngoại xâm để lãnh đạo quân và dân Quảng 

Bình xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp văn minh.  
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Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo của tỉnh, với sự giúp 

đỡ của các ngành, các cấp, cùng với sự nỗ lực phấn đấu liên tục của tập thể cán 

bộ Bảo tàng Quảng Bình, cho nên từ khi mới thành lập cho đến nay đã không 

ngừng lớn mạnh, phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ sưu tầm, gìn giữ, bảo tồn 

và phát huy các giá trị Di sản văn hóa vật thể của quê hương Quảng Bình. Đặc 

biệt đối với công tác sưu tầm, thẩm định, nghiên cứu khoa học để bảo tồn và 

trưng bày giới thiệu các hiện vật của Bác Hồ với Quảng Bình, Quảng Bình thực 

hiện và làm theo lời Bác dạy đã được quan tâm, đặt lên hàng đầu.  

Trong Bảo tàng Quảng Bình, công tác nghiên cứu khoa học, sưu tầm, thẩm 

định các hiện vật của Bác Hồ với Quảng Bình và các hiện vật của quê hương là 

một trong những hoạt động khoa học giữ vai trò quan trọng nhằm bảo tồn các giá 

trị của hiện vật và được tiến hành thường xuyên. Mỗi hiện vật của Bác Hồ với 

Quảng Bình là vô giá trong Di sản văn hóa Hồ Chí Minh và có ý nghĩa thiết thực 

không những với cán bộ, nhân dân Quảng Bình mà còn có ý nghĩa đối với nhân 

dân cả nước và bạn bè trên thế giới. Hơn nữa, lúc đương thời, Bác Hồ rất quan 

tâm đến công tác bảo tồn bảo tàng, Bác kêu gọi, khuyến khích toàn Đảng, toàn 

dân ta coi trọng, giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, biến nó 

thành sức mạnh cụ thể để thế hệ mai sau noi gương thế hệ trước. Bác Hồ đã chỉ 

cho chúng ta thấy tác dụng quan trọng của công tác trưng bày bảo tàng trong việc 

giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Bác nói: “Bảo 

tàng là một cuốn sử sống. Các cán bộ, nhất là các thanh niên đến xem bảo tàng sẽ 

thấy được các liệt sĩ hy sinh cho dân tộc như thế nào… Các tài liệu hiện vật trưng 

bày ở bảo tàng sẽ làm cho mọi người tăng thêm lòng tin vào Đảng, vào chế độ”. 

Nhận thức được điều đó, ngay từ khi có chủ trương thành lập, công tác sưu 

tầm các bộ sưu tập hiện vật và đặc biệt các hiện vật về Bác Hồ với Quảng Bình 

đã được chú trọng và đặt lên hàng đầu. Ngày 16/6/1957, quân và dân Quảng Bình 

vui sướng, vinh dự tự hào được đón Bác Hồ vào thăm quê hương, dẫu thời gian 

Bác lưu lại nơi đây quá ít ỏi nhưng với khoảnh khắc lịch sử ấy, Người đã để lại 

cho toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Quảng Bình những tình cảm thiêng liêng, 
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những lời dạy bảo ân cần và tấm lòng yêu thương vô bờ bến. Những nơi người 

đặt chân đến, những hiện vật liên quan đến chuyến thăm của Người trong sự kiện 

lịch sử này đáng tiếc cho đến nay vẫn là con số ít ỏi còn lưu giữ được đếm trên 

đầu ngón tay. Nhưng cũng thật may mắn, trong sự kiện lịch sử đó, nhà nhiếp ảnh 

Phi Văn Lưu đã kịp thời ghi lại những tấm ảnh Bác Hồ gặp mặt nhân dân trên lễ 

đài tại sân vận động Đồng Hới, tại hội trường Tỉnh ủy Bác nói chuyện với 600 

cán bộ cốt cán của tỉnh, Bác Hồ gặp mặt cán bộ chiến sĩ sư đoàn 325 đóng tại 

biển Nhật Lệ. Sau khi Nhà Bảo tàng được thành lập, nhiếp ảnh Phi Văn Lưu đã 

trao tặng toàn bộ số phim âm bản và số ảnh ông chụp được về chuyến thăm 

Quảng Bình của Bác Hồ cho Bảo tàng tỉnh. Đây là số phim âm bản đen trắng có 

kích cỡ 6x9cm và một vài chiếc phim có kích cỡ 3x2cm. Số phim này hiện tại 

đang bảo quản tại kho phim, ảnh của Bảo tàng. Ngoài ra còn có các bức ảnh được 

in sang phóng từ những mẫu phim này được sử dụng để trưng bày trong các đợt 

trưng bày cố định và trưng bày lưu động của Bảo tàng. Rất đáng tiếc là hiện nay ở 

tỉnh ta không có cơ sở nào có thể in phóng số phim âm bản đen trắng có cỡ 

6x9cm này, muốn trưng bày, triển lãm phải gửi phim vào Đà Nẵng, do đó rất bất 

tiện và khó bảo quản. 

Sau ba mươi năm, kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, Thường vụ 

Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ đạo Thường vụ Thị ủy Đồng Hới kỷ niệm ngày Bác Hồ 

về thăm Đồng Hới, Quảng Bình. Thường vụ Thị ủy Đồng Hới đã có Nghị quyết 

số 04/NQ-TWDH về việc tổ chức kỷ niệm lần thứ 30 ngày Bác Hồ về thăm và tổ 

chức buổi hội thảo. Hội thảo đã xác định rõ hành trình của Bác Hồ trong 24 giờ ở 

Đồng Hới, trong đó xác định và kết luận Bác Hồ có thăm Nhà thương Đồng Hới 

lúc 11 giờ trưa, có tiếp nhận bản lược ghi bài nói chuyện của Bác Hồ trước toàn 

thể cán bộ và nhân dân Quảng Bình tại sân vận động Đồng Hới. Bài lược ghi 

được đánh máy do ông Lại Văn Ly cung cấp đã được trao tặng cho Bảo tàng tỉnh 

làm hiện vật.  

Trong cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Đảng 

bộ và nhân dân Quảng Bình đã khắc ghi lời Bác dạy lúc Bác vào thăm: “Quảng 
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Bình và Vĩnh Linh ở tuyến đầu miền Bắc, tiếp giáp với miền Nam, mọi việc làm 

tốt hay xấu của các cô, các chú ở đây đều có ảnh hưởng nhất định đến cách mạng 

miền Nam, đều có ý nghĩa đối với bảo vệ miền Bắc. Nếu kẻ địch có hành động 

liều lĩnh thì Quảng Bình, Vĩnh Linh phải đương đầu với chúng trước hết và phải 

đánh thắng chúng trước hết”. Lời dạy của Bác đã cổ vũ, động viên và giáo dục 

nhân dân Quảng Bình, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Quảng Bình đã kiên 

cường, lao động, chiến đấu dũng cảm quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược. 

Trên các mặt trận sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận 

tải, giáo dục, y tế, văn hóa cũng như các lĩnh vực khác, các phong trào thi đua 

hăng say lao động sản xuất, thi đua dạy tốt học tốt, thi đua chiến đấu đánh trả 

máy bay tàu chiến Mỹ… đâu đâu cũng sáng ngời lên chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng. Biết bao tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, chiến đấu 

của các tập thể, cá nhân đã xuất hiện. Những lá cờ đầu trong phong trào hợp tác 

hóa nông nghiệp của tỉnh, trong ngành y tế,… đã được Trung ương Đảng và Bác 

Hồ ghi nhận. Bác Hồ đã ký quyết định khen thưởng các tập thể Huân chương Lao 

động hạng nhất cho ngành Y tế năm 1958, trao tặng Huân chương Lao động hạng 

ba cho hợp tác xã cưa mộc Hồng Hải, tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 

cán bộ đoàn viên thanh niên lao động tỉnh Quảng Bình năm 1961, trao tặng máy 

cày ĐT54 cho Hợp tác xã Đại Phong, lá cờ đầu của ngành nông nghiệp toàn miền 

Bắc năm 1961. Năm 1962, nhiều cá nhân, tập thể của tỉnh được Bác Hồ ký khen 

tặng, truy tặng huân chương chiến công, huân chương chiến sĩ vẻ vang, huân 

chương kháng chiến hạng nhất cho đến hạng ba, huân chương lao động vì đã đạt 

thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và trong cuộc kháng chiến anh dũng 

của dân tộc. Đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh tặng thưởng Huân 

chương Độc lập 2 lần (một là Huân chương Độc lập hạng nhất vào ngày 

29/8/1965, hai là Huân chương Độc lập hạng nhì vào ngày 18/4/1968). Từ năm 

1965 đến 1969, trước khi Bác mất, Bác cũng thường xuyên theo dõi, cổ vũ động 

viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quảng Bình. Bác tặng huy hiệu của Người, tặng 

áo lụa, tặng đồng hồ cho các đồng chí đạt nhiều thành tích trong lao động, sản 
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xuất và chiến đấu, tặng đài ORIONTON cho một số đơn vị như dân quân gái xã 

Võ Ninh, dân quân xã Cảnh Dương… tặng cờ thưởng luân lưu, cờ quyết tâm 

đánh thắng giặc Mỹ xâm lược cho một số đơn vị của bộ đội, công an và công an 

vũ trang, các đơn vị dân quân tự vệ, dân quân du kích bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. 

Bác Hồ đặc biệt dõi theo mỗi bước đi của quân dân tỉnh ta trong công cuộc đánh 

trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Mặc dù bận trăm công nghìn việc 

nhưng Bác vẫn tranh thủ để gửi điện chúc mừng, gửi thư khen quân dân tỉnh ta 

bắn rơi 100, 200, 400, 500, bắn rơi chiếc máy bay thứ 3.000 trên miền Bắc, tập 

thể Công an vũ trang bắn rơi 50 máy bay Mỹ, dân quân gái xã Võ Ninh bắn rơi 

máy bay Mỹ… đều được Bác gửi thư khen. Bác khen: “Quảng Bình chiến đấu 

giỏi, sản xuất cũng giỏi”. Có thể nói, những tài liệu, hiện vật Bác Hồ dành tặng 

cho cán bộ, quân và dân tỉnh ta là những phần thưởng vô giá. Bảo tàng tỉnh 

Quảng Bình đã tiến hành sưu tầm, nghiên cứu, thẩm định và đưa về đăng ký kiểm 

kê, bảo quản để bảo tồn những sưu tập hiện vật này. Cho đến nay, công tác sưu 

tầm và bảo tồn hiện vật của Bác Hồ vẫn được tiếp tục duy trì. Tổng số hiện vật 

của Bác ước tính khoảng hơn 100 hiện vật kể cả ảnh và phim âm bản đang lưu 

giữ ở kho cơ sở. Bảo tồn các hiện vật này mục đích là để kéo dài tuổi thọ cho 

hiện vật và để trưng bày phục vụ công chúng, Bảo tàng tỉnh đã nghiên cứu, phân 

loại các hiện vật theo sưu tập hiện vật, theo chất liệu của hiện vật. Trước khi hiện 

vật được sưu tầm về, phải có đề cương sưu tầm theo chủ đề được chuẩn bị trước, 

sau đó đến các địa điểm có khả năng có hiện vật. Khi hiện vật được các cá nhân, 

đơn vị bàn giao, các cán bộ Bảo tàng đã làm các biên bản và lý lịch ghi chép nội 

dung mà hiện vật có được. Sau khi hiện vật được sưu tầm về, các cán bộ hoàn 

chỉnh hồ sơ khoa học để Hội đồng khoa học của Bảo tàng thẩm định lại một lần 

nữa thì hiện vật mới được đưa vào kiểm kê, đánh số, số hóa và đưa về các kho cơ 

sở để bảo quản. Cũng có một số hiện vật là cá nhân hoặc đơn vị hiến tặng thì chỉ 

qua thẩm định của hội đồng chuyên môn của đơn vị, sau đó đưa vào kiểm kê, bảo 

quản. Và công đoạn cuối cùng là hiện vật sẽ được đưa ra trưng bày theo chủ đề 

hoặc phục vụ khách đến nghiên cứu. Các sưu tập hiện vật của Bác Hồ ở Bảo tàng 
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Quảng Bình được phân theo chất liệu để bảo quản như sau: Bộ Sưu tập cờ thưởng 

luân lưu, cờ thưởng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, áo lụa được tặng, 

các loại cờ thưởng khác được lưu giữ ở kho đồ dệt. Phim âm bản đen trắng được 

bảo quản riêng và được để trong các phong bì giấy bóng can để ở kho lạnh. Hiện 

vật là sưu tập: thư khen, điện tín Bác Hồ gửi quân dân Quảng Bình bắn rơi 100, 

200 máy bay Mỹ (G.313; G.379); Dân quân Gái xã Võ Ninh bắn rơi máy bay Mỹ, 

quân dân Quảng Bình bắn rơi 400, 500, bắn rơi chiếc máy bay thứ 3.000 trên 

miền Bắc (G.400;G.401; G.402; G.591)… Bộ sưu tập hiện vật là Bằng Huân 

chương Độc lập hạng nhất, hạng nhì; Bằng Huân chương chiến công, Bằng Huân 

chương chiến sĩ vẻ vang, Bằng Huân chương lao động hạng nhất đến hạng ba,… 

của các đơn vị, tập thể, cá nhân được Bác Hồ ký tặng có chữ ký Hồ Chí Minh 

được Bác tặng từ 1957 đến 1969 được bảo quản theo chất liệu giấy. So với các 

nhóm sưu tập khác thì nhóm sưu tập hiện vật là Bằng huân, huy chương, bằng 

chiến sĩ vẻ vang chiếm tỉ lệ khá lớn trong sưu tập hiện vật Bác Hồ ở Quảng Bình.  

Đối với nhóm sưu tập là hiện vật thể khối như Máy cày ĐT54 Bác Hồ tặng 

Hợp tác xã Đại phong (đang trưng bày ngoài trời), các huy hiệu của Bác tặng các 

cá nhân là anh hùng chiến sĩ “Hai giỏi” có thành tích xuất sắc, đài ORINTON 

tặng dân quân gái xã V  Ninh,… được bảo quản theo chất liệu kim loại. Công tác 

bảo quản các bộ sưu tập của Bác Hồ ở Quảng Bình được tiến hành thường xuyên 

để tránh nấm mốc, bụi bẩn, nhiệt độ vừa đủ, có điều hòa nhiệt độ, tránh ánh sáng 

soi chiếu vào làm hiện vật bị giòn, loại bỏ các tác nhân gây hư hỏng hiện vật 

nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ cho hiện vật. Bảo tàng Quảng Bình đã xác định 

bảo tồn các hiện vật của Bác Hồ đối với Quảng Bình là phải có những hoạt động 

bảo vệ, gìn giữ cho các sưu tập hiện vật tồn tại nguyên vẹn, lâu dài và còn khai 

thác nhằm phát huy tác dụng của các hiện vật, từ đó nhằm mục đích phục vụ cho 

các hoạt động của xã hội. Cuối cùng là để đưa các hiện vật này ra trưng bày phục 

vụ cuộc sống văn hóa của nhân dân. Qua đó, nhân dân có thể thấy được công lao 

trời biển của Bác Hồ đối với Quảng Bình, thấy được sự quan tâm sâu sắc của Bác 

đối với Quảng Bình và mục đích chính là để động viên nhân dân Quảng Bình góp 
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sức vào sự nghiệp xây dựng quê hương, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh cũng là để bảo vệ Di sản Hồ Chí Minh trên đất Quảng 

Bình được trường tồn.  

Kể từ khi thành lập cho đến nay, công tác bảo tồn, trưng bày các hiện vật 

và sưu tập hiện vật của Bác Hồ được diễn ra thường xuyên và đều đặn, mặc dù 

cũng có khi gặp không ít khó khăn, nhưng được sự quan tâm, động viên giúp đỡ 

của các cấp, các ngành cộng tác chặt chẽ nên công tác này được diễn ra thuận lợi. 

Các sưu tập hiện vật của Bác được lồng ghép vào trưng bày theo từng thời kỳ của 

lịch sử Quảng Bình. Trong phần trưng bày chính: Chủ đề trưng bày hiện vật của 

Bác được bày long trọng ở gian những phần thưởng cao quý Bác Hồ dành tặng 

Quảng Bình. Ngoài ra, Bảo tàng đã nhiều lần tổ chức trưng bày theo chuyên đề: 

“Bác Hồ với Quảng Bình, Quảng Bình làm theo lời Bác dạy” thường được tổ 

chức vào các dịp lễ kỷ niệm lớn của tỉnh. Bảo tàng tỉnh còn phối hợp với Bảo 

tàng lịch sử Cách mạng Việt Nam tổ chức trưng bày theo chuyên đề về phong 

trào thi đua yêu nước có lồng ghép phần Bác Hồ với Quảng Bình, tham gia với 

Bảo tàng Hồ Chí Minh hội thảo Bác Hồ với Quảng Bình. Các bộ sưu tập về Bác 

Hồ đã được bảo tàng tỉnh đưa đi trưng bày lưu động theo chuyên đề “Bác Hồ với 

Quảng Bình, Quảng Bình làm theo lời Bác dạy” ở các huyện, thị xã để tuyên 

truyền phục vụ cho nhân dân các địa phương càng thêm yêu Bác Hồ và tin tưởng 

về Đảng, về chế độ. Các đợt trưng bày đã thu hút đông đảo một lượng lớn khách 

trong tỉnh, trong nước cũng như khách quốc tế đến tham quan. Để phát huy tác 

dụng những hiện vật của Bác Hồ tại bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Quảng Bình đã nỗ 

lực đưa các hiện vật ra giới thiệu trước đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân 

trong tỉnh. Mặc dù cho đến nay, vì điều kiện kinh phí, bảo tàng tỉnh chưa chính 

thức đưa ra trưng bày tổng quát theo tiến trình lịch sử của tỉnh nhưng công tác 

bảo tồn, nghiên cứu khoa học và sưu tầm, trưng bày theo chuyên đề và đặc biệt 

công tác bảo quản nhằm bảo tồn cho hiện vật vẫn càng ngày càng được phát triển. 

Công tác trưng bày phục vụ các ngày lễ trọng đại của đất nước, của tỉnh sẽ góp 

phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh 
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ta, tạo động lực để mỗi người dân phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của mình, đặc 

biệt là thế hệ trẻ trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh.  

Một số đề xuất và kiến nghị 

- Các sưu tập hiện vật về Bác Hồ ở Quảng Bình hiện có tại Bảo tàng tỉnh 

còn ít so với số lượng Bác Hồ dành tặng cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh còn 

lưu giữ. Do vậy, để bảo tồn những hiện vật quý này cần tăng cường công tác 

tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân để có thể sưu tầm được nhiều hiện vật về 

Bác. Có thể qua các kênh như thông tin trên mạng xã hội cũng là một phương tiện 

hữu ích, thuận lợi, hạn chế tối đa chi phí để bảo tàng nhắn gửi, các thông điệp qua 

trưng bày, triển lãm, các hoạt động giáo dục đến với công chúng và cung cấp cơ 

hội để công chúng tham gia thảo luận hai chiều về các thông điệp được nhắn gửi, 

đồng thời bảo tàng tiếp nhận thông điệp từ công chúng để công chúng tiếp nhận 

chia sẻ, bình luận hoặc bổ sung thông tin về hiện vật, về trưng bày hiện vật. 

Thông qua những đánh giá tích cực, công chúng sẽ tự nguyện giới thiệu, quảng 

bá các sưu tập hiện vật về Bác Hồ cho những người khác thay vì chính tự bảo 

tàng đi tuyên truyền cho mình.  

- Đề nghị Bảo tàng lập trang Web, trong đó giới thiệu các sưu tập hiện vật 

của Bảo tàng và kể cả sưu tập về Bác Hồ với Quảng Bình, Quảng Bình thực hiện 

lời Bác dạy. Giới thiệu các sưu tập hiện vật và tạo các ứng dụng tiện ích. 

- Các hiện vật Bác Hồ dành tặng Quảng Bình như huân huy chương, huân 

chương chiến sĩ vẻ vang, huy hiệu của Người, ảnh chân dung có đề tặng năm 

1968 của Người không phải là ít, bởi vậy công tác sưu tầm cũng phải được đặt 

lên hàng đầu. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học các hiện vật và sưu tập 

hiện vật, bảo quản tốt các hiện vật của Bác nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ phục 

vụ cho công tác trưng bày của Bảo tàng. Chiếc máy cày ĐT54 của Bác Hồ tặng 

Hợp tác xã Đại phong đang trưng bày ngoài trời, mặc dù có mái che nhưng hiện 

vật đã bị xuống cấp nghiêm trọng, cần sửa chữa hoặc phục chế lại. Bài phát biểu 
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của Bác Hồ tại sân vận động Đồng Hới ngày 16/6/1957 đề nghị đưa vào trong 

tuyển tập của Người (vì cũng thời gian này bài phát biểu của Bác tại Nghệ An, 

Hà Tĩnh đã được đưa vào tuyển tập Hồ Chí Minh, tập 8). 

- Công tác bảo quản nhằm kéo dài tuổi thọ cho hiện vật của Bác cần phải 

được bảo quản theo công nghệ hiện đại như một số bảo tàng bạn đã làm: Công 

nghệ bảo quản khí khô. Tư liệu hiện vật ở bảo tàng đang thiếu kho mở, hiện vật 

còn chồng xếp lên nhau dễ gây va chạm, tác động xấu qua lại lẫn nhau gây hư 

hỏng hiện vật. Cần đổi mới quy trình và phương pháp bảo quản, đi sâu vào bảo 

quản khoa học, sử dụng các trang thiết bị hiện đại vào công tác bảo quản với mục 

đích tạo môi trường thuận lợi như nhiệt độ, độ ẩm tốt nhất cho các chất liệu hiện 

vật, mục đích cuối cùng là để đưa hiện vật phục vụ trưng bày các hiện vật của 

Bác phục vụ công chúng. 

- Đối với công tác trưng bày, trước mắt chưa tổ chức trưng bày cố định, 

nên thường xuyên tổ chức trưng bày theo chuyên đề phục vụ các ngày sinh nhật 

Bác 19/5, ngày Bác về thăm Quảng Bình 16/6. Đưa các bộ sưu tập hiện vật của 

Bác Hồ về trưng bày theo chuyên đề ở các huyện, thị xã, xã giới thiệu để tuyên 

truyền, qua đó có thể sưu tầm được thêm các kỷ vật, hiện vật của người dân tự 

giác hiến tặng cho bảo tàng.  

- Cần liên kết với các tổ chức, đơn vị mở các cuộc thi tìm hiểu về “Bác Hồ 

với Quảng Bình, Quảng Bình làm theo lời Bác dạy”, nhất là trong các trường học, 

qua đó để tuyên truyền giáo dục truyền thống đối với nhân dân, đồng thời đây 

cũng là một kênh để có thể kết hợp sưu tầm hiện vật về Bác Hồ với Quảng Bình. 

Trong khi tiếp xúc với các nhân chứng, những người có may mắn được gặp mặt 

Bác Hồ, cán bộ bảo tàng cần ghi chép những mẫu chuyện liên quan đến các hiện 

vật gốc quý giá, những mẫu chuyện này sẽ được cán bộ thuyết minh của bảo tàng 

lồng ghép vào trong thuyết minh, giúp cho khách tham quan cảm thụ một cách 

sâu sắc hơn về hiện vật, chắc chắn rằng ý nghĩa giáo dục cũng sẽ được nhân lên 

gấp bội.  
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- Công tác sưu tầm, bảo quản nhằm bảo tồn, trưng bày các hiện vật của Bác 

ở Bảo tàng Quảng Bình là công việc được duy trì và tiến hành thường xuyên để 

đưa các hiện vật này giới thiệu trước công chúng, để công chúng hiểu rõ về hiện 

vật và xem hiện vật của Bác là “một báu vật, phải công phu mới sưu tầm được, 

mỗi hiện vật là một nhân chứng sống, một nhân chứng không thể chối cãi, đâu đó 

lặng lẽ mà sinh động, chứa đựng một sức sống mãnh liệt qua mọi thời gian, 

không gian, cả hôm nay, mai sau” (Lời của một khách tham quan đã ghi lại trong 

cảm tưởng). Và cũng sẽ như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nếu 

không quan tâm sưu tầm, bảo tồn các hiện vật, thì dù sau này có đưa ra tiền trăm, 

bạc vạn cũng không mua nổi những hiện vật quý giá đó”. Bảo tàng Quảng Bình là 

nơi có trách nhiệm gìn giữ thật tốt những di sản văn hóa vật thể mà Người đã 

dành tặng cho Quảng Bình và chắc chắn sẽ có những hình thức phục vụ công 

chúng để mỗi người dân Quảng Bình có thể tiếp cận với những Di sản mà Người 

để lại. Âu đó cũng là một hình thức để tuyên truyền vận động nhân dân học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


