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KẾ HOẠCH  

Triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên 

thông qua di sản văn hóa, năm thứ nhất (2022 - 2023) 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-VHTTDL ngày       tháng       năm 2022         

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
____________________ 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI  

1. Mục đích 

- Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa Ngành văn hóa, thể thao và du lịch và 

Ngành giáo dục và đào tạo trong công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, 

sinh viên thông qua di sản văn hóa. 

- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần 

dũng cảm kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, ý thức giữ gìn, tôn vinh bản sắc 

văn hoá dân tộc cho thế hệ trẻ.  

- Rèn luyện tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong đổi mới phương pháp 

học tập, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực con người - yếu tố có ý nghĩa 

quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của 

đất nước. 

2. Yêu cầu 

- Phù hợp với định hướng chung đối với các hoạt động bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản văn hoá.  

- Phù hợp với chương trình giáo dục hiện hành. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên 

quan của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch và Ngành giáo dục và đào tạo trong 

quá trình triển khai.  

3. Đối tượng 

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

- Các bảo tàng cấp tỉnh. 

- Các ban quản lý di tích, trung tâm bảo tồn di tích. 

4. Phạm vi:  

Triển khai trên toàn quốc, năm 2022 - 2023 (theo thời gian năm học). 
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II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 

TT Nội dung Thời gian     

thực hiện 

Kết quả              

dự kiến 

Đơn vị chủ 

trì/ phối hợp 

1. Xây dựng, trình Lãnh đạo 

Bộ phê duyệt Kế hoạch  

Tháng 9-

10/2022 

Kế hoạch được 

Bộ phê duyệt 

Cục Di sản văn 

hóa 

2. Hướng dẫn các đơn vị thuộc 

Ngành văn hóa, thể thao và 

du lịch xây dựng, ký kết kế 

hoạch phối hợp về giáo dục 

truyền thống cho học sinh, 

sinh viên thông qua di sản 

văn hóa với các đơn vị 

thuộc Ngành giáo dục và 

đào tạo tại địa phương 

Tháng 11-

12/2022 

100% các địa 

phương ký kết 

kế hoạch phối 

hợp và triển 

khai thực hiện 

- Cục Di sản 

văn hóa 

- Các Sở  

- Các bảo tàng 

cấp tỉnh 

- Các ban quản 

lý di tích, trung 

tâm bảo tồn di 

tích 

3. Triển khai mô hình “Câu 

lạc bộ em yêu lịch sử”, 

“Giờ học lịch sử” tại các 

bảo tàng cấp tỉnh  

Tháng 01- 

5/2023 

Áp dụng tại 

tất cả các bảo 

tàng cấp tỉnh 

(phù hợp với 

điều kiện thực 

tế của từng 

bảo tàng) 

- Cục Di sản 

văn hóa 

- Bảo tàng Lịch 

sử quốc gia 

- Các Sở 

- Các bảo tàng 

cấp tỉnh 

4. Triển khai thí điểm mô hình 

“Giờ học lịch sử online” tại 

một số bảo tàng cấp tỉnh 

Tháng 3-

7/2023 

Áp dụng tại 

một số bảo 

tàng cấp tỉnh 

(có đủ điều 

kiện cả về 

nhân lực và 

hạ tầng kỹ 

thuật, công 

nghệ) 

- Cục Di sản 

văn hóa 

- Bảo tàng Lịch 

sử quốc gia 

- Các Sở 

- Các bảo tàng 

cấp tỉnh (được 

lựa chọn) 

5. Sơ kết, đánh giá kết quả 

thực hiện năm thứ nhất 

(2022 - 2023) 

Tháng 

8/2023 

Xác định rõ 

thuận lợi/ khó 

khăn, ưu điểm/ 

hạn chế để 

định hướng 

nhiệm vụ các 

năm tiếp theo 

- Cục Di sản 

văn hóa 

- Bảo tàng Lịch 

sử quốc gia 

- Các Sở  
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước 

trong dự toán kinh phí chi thường xuyên và các nguồn khác theo quy định của 

pháp luật. 

2. Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện các nhiệm vụ theo Kế 

hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc triển khai, trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định 

của pháp luật. 

3. Khuyến khích huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, tài trợ từ các nguồn 

khác theo quy định của pháp luật. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Cục Di sản văn hóa 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch 

triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di 

sản văn hóa năm thứ nhất (2022-2023). 

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng lộ trình. 

2. Bảo tàng Lịch sử quốc gia 

Phối hợp với Cục Di sản văn hóa thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn 

được giao.  

3. Văn phòng Bộ  

Phối hợp thực hiện công tác truyền thông theo các nội dung nhiệm vụ. 

4. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở 

Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì xây dựng, ký kết kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 

trong công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản 

văn hóa. 

- Chỉ đạo các bảo tàng, ban quản lý di tích, trung tâm bảo tồn di tích trực 

thuộc: Xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung, thời gian, hình thức tổ chức các 

hoạt động tham quan, học tập và trải nghiệm tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn 

hóa, bảo đảm phù hợp theo từng cấp học và phối hợp với các đơn vị của Ngành 

giáo dục và đào tạo tại địa phương để triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, phát sinh, các đơn 

vị kịp thời có ý kiến về Cục Di sản văn hóa để tham mưu Lãnh đạo Bộ xem xét, 

điều chỉnh cho phù hợp./. 
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