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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 

Là một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ và trong vùng kinh tế trọng điểm 

Bắc Bộ, Hưng Yên còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống, những phong tục, tập 

quán, lễ hội và hệ thống di tích lịch sử văn hóa, đây chính là một trong những yếu tố để 

tạo nên vùng đất có bản sắc văn hóa riêng biệt, trường tồn theo thời gian. Hiện nay, trên 

địa bàn tỉnh có 1.802 di tích các loại. Trong đó, có 172 di tích - cụm di tích xếp hạng 

cấp quốc gia, 250 di tích - cụm di tích xếp hạng cấp tỉnh, đứng thứ 3 cả nước (sau Hà 

Nội và Bắc Ninh) về số lượng di tích xếp hạng cấp quốc gia [42][44]. Vì vậy, tầm quan 

trọng của bảo tàng nói riêng, của công tác bảo tồn giá trị văn hóa, di sản văn hóa nói 

chung có ý nghĩa to lớn không chỉ nội trong phạm vi tỉnh mà còn trong phạm vi cả nước. 

Với một tỉnh có đặc thù về các giá trị di sản lớn thì việc đầu tư cho bảo tàng và quảng 

bá rộng khắp bằng các công nghệ tiên tiến là một nhiệm vụ cấp bách cần triển khai 

sớm[30][43]. 

Tính cần thiết của đề tài Chuyển đổi số Bảo tàng Hưng Yên được thể hiện qua 

các nội dung sau: 

Đối với hoạt động quản lý, bảo tồn và quảng bá văn hóa của Tỉnh Hưng Yên: 

Đề tài tạo ra website của bảo tàng, tích hợp tour tham quan ảo bảo tàng và giới 

thiệu thí điểm một số di sản, cổ vật số hóa giúp bảo tàng quản lý, quảng bá, bảo tồn 

những giá trị di sản văn hóa của tỉnh, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu về di sản văn hóa 

của tỉnh 

Đề tài tạo một kênh thông tin chính thức của tỉnh, thúc đẩy quảng bá văn hóa, du 

lịch cho khách tham quan trong nước và quốc tế; đồng thời lưu giữ những giá trị văn 

hóa quan trọng, làm cơ sở tra cứu, gìn giữ truyền thống cho nhân dân trong tỉnh 

Đề tài góp phần thực hiện triển khai quá trình chuyển đổi số của tỉnh theo xu 

hướng chung của thế giới, theo mục tiêu của tỉnh và theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 4-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cách 

mạng công nghiệp 4.0, và đóng góp vào triển khai “Chương trình phát triển, thực hiện 

kinh tế số, chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030” mà 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng theo Công văn số 185/UBND-

KGVX ngày 28/1/2021 của UBND tỉnh. 

Đề tài xây dựng và đề xuất chiến lược chuyển đổi số bảo tàng tỉnh, đóng góp vào 

lĩnh vực bảo tồn, làm cơ sở để triển khai các hoạt động số hóa di sản, cổ vật trong giai 

đoạn tiếp theo 

Góp phần phát triển du lịch thông minh của tỉnh Hưng Yên, tăng cường hiệu quả 

cho du lịch văn hóa, di tích, di sản, thu hút thêm khách du lịch tăng nguồn thu ngân sách  

Đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học: 

Đề tài nghiên cứu và đóng góp kinh nghiệm cho xây dựng chiến lược chuyển đổi 

số bảo tàng, số hóa di sản văn hóa, làm tiền đề ứng dụng cho các nghiên cứu tiếp theo 

đối với các trường hợp, đối tượng khác.  



Kết quả của đề tài cũng cung cấp thông tin phục vụ cho các nhà nghiên cứu, sinh 

viên các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực văn hóa, di sản, số hóa trong và ngoài 

nước. 

Đóng góp vào việc nâng cao kiến thức của người dân trong và ngoài tỉnh về các 

giá trị văn hóa di sản của tỉnh 

2. Mục tiêu của đề tài 

Để thực hiện đề tài “Chuyển đổi số bảo tàng tỉnh Hưng Yên” theo đúng ý nghĩa 

là phát triển sản phẩm số hóa đối với các đối tượng: Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, một số 

hiện vật do bảo tàng quản lý (trong và ngoài bảo tàng); nhằm đảm bảo hiệu quả trong 

ngắn, trung, dài hạn của đề tài, cần thiết xác định rõ các nội dung về đặc tính sản phẩm, 

cách thức chuyển giao, khai thác với các sản phẩm được chuyển giao và phương hướng 

phát triển mở rộng các sản phẩm số hóa trong tương lai. Do đó, mục tiêu của đề tài được 

phân định thành 02 nội dung lớn: 

Thứ nhất, về chiến lược chuyển đổi số bảo tàng: 

Xác định được các tiêu chí lựa chọn, xếp hạng ưu tiên để sắp xếp tiến trình thực 

hiện công việc trong dài hạn. Trả lời cho câu hỏi: từng bước triển khai số hóa toàn bộ 

Bảo tàng như thế nào? Trong quá trình triển khai có thể vừa triển khai số hóa, vừa khai 

thác sản phẩm đã số hóa như thế nào? Làm sao để chiến lược chuyển đổi số có thể gắn 

với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội chung của toàn tỉnh?  

Một cách ngắn gọn, mục tiêu thứ nhất là: Xây dựng chiến lược chuyển đổi số bảo 

tàng bao gồm: chiến lược nội dung số, tiêu chí lựa chọn, mô hình phát triển bền vững 

và công cụ phục vụ cho việc chuyển đổi số bảo tàng (Các di sản trong và ngoài bảo 

tàng), phù hợp với cách tiếp cận chuyển đổi số di sản văn hóa trên thế giới; 

Thứ hai, về xây dựng sản phẩm bảo tàng và di sản, cổ vật số: 

Sau khi hoàn thành chiến lược chuyển đổi số bảo tàng đề tài sẽ triển khai xây 

dựng các công việc cụ thể bao gồm xây dựng website và số hóa di sản hiện vật tích hợp 

lên website. 

Theo đó mục tiêu thứ hai là: Xây dựng và đưa vào vận hành website của Bảo 

tàng Hưng Yên, thực hiện thí điểm chuyển đổi số một số đối tượng di sản văn hóa lưu 

trữ tại bảo tàng và/hoặc di sản, cổ vật ngoài bảo tàng tương thích với mục tiêu dài hạn. 

3. Nội dung nghiên cứu của đề tài 

Gắn với mục tiêu nghiên cứu thứ nhất về xây dựng chiến lược chuyển đổi số bảo 

tàng tỉnh, đề tài sẽ triển khai thực hiện 05 nội dung sau: 

Nội dung 1: Nghiên cứu xu hướng và cách tiếp cận của thế giới về chuyển đổi số 

bảo tàng và số hóa di sản; thực trạng chuyển đổi số bảo tàng và di sản tại Việt Nam và 

Hưng Yên, lựa chọn cách tiếp cận tối ưu cho hoạt động chuyển đổi số Bảo tàng Hưng 

Yên; 

Nội dung 2: Xây dựng chiến lược chuyển đổi số cho Bảo tàng tỉnh trên cơ sở tùy 

biến những kết quả và kinh nghiệm của nước ngoài đã nghiên cứu 

Gắn với mục tiêu thứ hai về xây dựng và đưa vào vận hành website của Bảo tàng Hưng 



Yên, thực hiện thí điểm chuyển đổi số một số đối tượng di sản văn hóa, và/hoặc các di 

sản, cổ vật ngoài bảo tàng tương thích với mục tiêu dài hạn 

Đề tài sẽ thực hiện 03 nội dung dưới đây: 

Nội dung 3 : Xây dựng website Bảo tàng 

Nội dung 4 : Thực hiện chuyển đổi số và tích hợp vào website của Bảo tàng tỉnh 

một số di sản văn hóa và/hoặc các sưu tập cổ vật thuộc sự quản lý của bảo tàng. Nội 

dung 5 : Tổng kết, đánh giá kết quả của đề tài
 

4. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

Đề tài hướng tới việc số hóa và ứng dụng công nghệ vào số hóa các di sản văn 

hóa có giá trị lịch sử do bảo tàng quản lý nên cách tiếp cận được sử dụng trong đề tài 

này theo hướng đa ngành và liên ngành, kết hợp giữa các nghiên cứu về văn hóa, lịch 

sử, khảo cổ và hướng đối tượng sử dụng để làm nổi bật các nét riêng, có giá trị và tạo 

điểm nhấn cho các công trình số hóa, bên cạnh mục tiêu lưu trữ và/hoặc phục dựng các 

di sản, cổ vật. 

Với nội dung ứng dụng công nghệ số, đề tài tiếp cận theo hướng hướng đối tượng 

sử dụng nên trọng tâm vào việc thiết kế giao diện người dùng khoa học, có điểm nhấn, 

đồng thời cũng sẽ bổ sung, phục dựng (nếu cần) các minh chứng lịch sử có giá trị gắn 

với di sản số hóa từ các nguồn khác nhau. 

Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

Tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích các thông tin trong và ngoài nước, các thông tin 

gắn với tỉnh Hưng Yên để phác thảo chiến lược chuyển đổi số cho Bảo tàng Hưng Yên; 

Thảo luận, lấy ý kiến chuyên gia để hoàn tất chiến lược chuyển đổi số Bảo tàng 

Hưng Yên và các di sản và cổ vật do bảo tàng quản lý 

Tìm kiếm thông tin, đánh giá và lựa chọn di sản, cổ vật để số hóa; tập hợp thông 

tin liên quan tới di sản, cổ vật 

Sử dụng công nghệ ảnh 360o, 3D và các công nghệ bổ trợ để số hóa, phục dựng 

di sản, cổ vật 

Khảo sát các đối tượng người dùng làm cơ sở để xây dựng giao diện website bảo 

tàng phục vụ quản lý, bảo tồn, khai thác và tham quan 

Xây dựng website bảo tàng đảm bảo tiêu chí dễ dàng truy cập cho các đối tượng 

sử dụng khác nhau (người quản trị, người truy cập) đảm bảo có thể tích hợp với các di 

sản, cổ vật số hóa 

5. Sản phẩm nghiên cứu 

Nghiên cứu bao gồm các sản phẩm cụ thể sau: 

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài 

Dự thảo chiến lược chuyển đổi số Bảo tàng Hưng Yên 

Website của Bảo tàng Hưng Yên 

Tour tham quan ảo Di sản, vật thể số hóa cho Bảo tàng Hưng Yên 



CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SỐ HÓA DI SẢN TRONG VÀ NGOÀI 

NƯỚC 

1. Các khái niệm 

1.1. Di sản văn hóa 

Thuật ngữ Di sản văn hóa (Cultural Heritage) được dùng để chỉ một tượng đài, 

nhóm các công trình hoặc địa điểm lịch sử, nghệ thuật, khảo cổ, khoa học hoặc lịch sử, 

có giá trị dân tộc học hoặc nhân học. Di sản văn hóa có thể có tầm quan trọng ở phạm 

vi thế giới, quốc gia, khu vực hoặc địa phương [39][40][41]. Theo Công ước di sản  của 

UNESCO thông qua ngày 16.11.1972 tại Hội nghị ra ở Paris, di sản văn hóa của thế giới 

là kiến trúc hoành tráng, điêu khắc và hội họa, các yếu tố hoặc cấu trúc khảo cổ, văn 

khắc, có sự kết hợp của các giá trị phổ biến, có giá trị từ quan điểm của lịch sử, nghệ 

thuật hoặc khoa học; công trình của con người hoặc công trình kết hợp giữa thiên nhiên 

và con người, và các khu vực bao gồm các địa điểm khảo cổ có giá trị, các giá trị phổ 

biến nổi bật từ quan điểm lịch sử, thẩm mỹ, dân tộc học hoặc nhân học. Đối với các mục 

đích của Công ước này, "di sản văn hóa” bao gồm các loại công trình sau [3][4]: 

Di tích: công trình kiến trúc, tác phẩm điêu khắc và hội họa hoành tráng, các yếu 

tố hoặc cấu trúc có tính chất khảo cổ, văn khắc, nhà ở hang động và sự kết hợp của các 

tính năng, có giá trị phổ biến nổi bật từ quan điểm của lịch sử, nghệ thuật hoặc khoa 

học; 

Các nhóm tòa nhà: nhóm các tòa nhà riêng biệt hoặc được kết nối, do kiến trúc, 

tính đồng nhất hoặc vị trí của chúng trong cảnh quan, có giá trị phổ biến nổi bật theo 

quan điểm của lịch sử, nghệ thuật hoặc khoa học; 

Địa điểm: công trình của con người hoặc các công trình kết hợp giữa thiên nhiên 

và con người, và các khu vực bao gồm các địa điểm khảo cổ có giá trị phổ biến nổi bật 

từ quan điểm lịch sử, thẩm mỹ, dân tộc học hoặc nhân học. 

Một định nghĩa khác được cung cấp bởi Nhóm di sản và xã hội của ICCROM (ICCROM, 

2005), trong đó tuyên bố rằng Di sản văn hóa gồm toàn bộ các dấu hiệu hiện vật - có thể 

là nghệ thuật hoặc tượng trưng - được truyền lại từ quá khứ cho mỗi nền văn hóa và cho 

toàn thể nhân loại... bao gồm cả con người và môi trường tự nhiên, cả quần thể kiến trúc 

và di tích khảo cổ, không chỉ di sản nông thôn mà còn cả di sản đô thị, kỹ thuật hay công 

nghiệp, thiết kế công nghiệp và nội thất đường phố. Bảo tồn di sản văn hóa hiện bao 

gồm các di sản văn hóa phi vật thể, bao gồm các dấu hiệu và biểu tượng được truyền 

qua truyền miệng, các hình thức nghệ thuật và văn học, ngôn ngữ, lối sống, thần thoại, 

tín ngưỡng và nghi lễ, hệ thống giá trị và kiến thức truyền thống và chuyên gia. 

Luật Di sản văn hoá của Việt Nam xác định di sản văn hoá là tài sản quý giá của 

cộng đồng dân tộc Việt Nam bao gồm các sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, 

văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây là cách diễn giải 

chính thức có giá trị pháp lý cao nhất được vận dụng làm căn cứ trong các hoạt động 

nghiên cứu, quản lý di sản văn hoá ở Việt Nam. Luật Di sản văn hoá cũng xác định 8 

loại hình thuộc phạm trù di sản bao gồm Di sản văn hoá phi vật thể, Di sản văn hoá vật 

thể, Di tích lịch sử - văn hoá, Danh lam thắng cảnh, Di vật, Cổ vật, Bảo vật quốc gia và 

Bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.  

Với những cách diễn giải đó, Di sản văn hoá là bộ phận quan trọng của văn hoá 

dân tộc, văn hoá – văn minh nhân loại có sức sống lâu dài và được thẩm định qua thời 

gian. 



1.2. Bảo tồn di sản văn hoá 

Bảo vệ, bảo tồn di sản văn hoá là công việc lâu dài không chỉ lưu giữ những thành 

tựu văn hoá – lịch sử của nhân loại mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá, giữ gìn 

những giá trị tinh thần to lớn. Ngay từ khi xác định nội hàm di sản năm 1972, Tổ chức 

Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp Quốc đã lưu ý rằng di sản văn hóa là loại tài 

sản độc đáo, không thể thay thế, đang ngày càng bị đe dọa hủy diệt không chỉ bởi các 

nguyên nhân truyền thống của sự suy tàn, mà còn bởi các điều kiện kinh tế và xã hội 

làm trầm trọng thêm tình hình với những hiện tượng thậm chí còn ghê gớm hơn của sự 

hủy hoại hoặc hủy diệt. Do vậy, di sản văn hoá cần được bảo tồn như một phần của di 

sản thế giới nói chung của nhân loại. Trách nhiệm bảo tồn ấy trước hết thuộc về các Nhà 

nước, các tổ chức và cộng đồng mà di sản thuộc về. Quá trình bảo tồn bao gồm đảm bảo 

nhận dạng, bảo vệ, bảo tồn, trình bày và truyền cho các thế hệ di sản văn hóa trong tương 

lai bằng tất cả mọi nguồn lực, đặc biệt là tài chính, nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật, mà 

Nhà nước và cộng đồng dân tộc có thể có được. 

Ở Việt Nam, sắc lệnh số 65/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo tồn cổ tích năm 

1945 là văn bản pháp lý đầu tiên quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc 

bảo tồn di sản văn hoá dân tộc. Khuyến cáo từ Công ước 1972 của UNESCO là căn cứ 

quốc tế quan trọng đối với việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn 

hoá ở Việt Nam góp phần làm cho hệ thống di sản văn hoá được tồn tại bền vững. Những 

quy định trong Luật Di sản Văn hoá nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có quyền 

và nghĩa vụ trong công tác bảo tồn di sản. Đây là công việc có tính chuyên ngành sâu 

và phức tạp không chỉ cần đến vai trò của cộng đồng, giới chuyên môn mà còn cần sự 

hỗ trợ của nhiều giải pháp kỹ thuật cao. 

2. Tổng quan tình hình số hóa di sản trong và ngoài nước 

1.1. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng số hóa di sản ngoài nước 

Về số hóa di sản văn hóa nói chung, trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên 

cứu, ứng dụng thực tiễn. Các thành tựu của công nghệ thông tin, đặc biệt các công nghệ 

về lưu trữ và công nghệ xử lý ảnh, xử lý video, ảnh 3D, thực tại ảo, công nghệ đa phương 

tiện….., được kết hợp, sử dụng và cho phép nhiều nhà nghiên cứu quan sát, nghiên cứu 

mà vẫn đảm bảo khả năng hạn chế làm tổn hại đến hiện vật [23]. Bằng số hóa di sản, 

cùng với sự phổ biến Internet tốc độ cao và điện toán đám mây, việc tìm hiểu, khám phá 

các di sản văn hóa trở nên dễ dàng tiếp cận và mở cho mọi tầng lớp xã hội. 

Ở Mỹ, năm 1997, Amy Dykeman [2] thuộc Đại học Bắc Carolina đã thực hiện 

dự án về số hóa di sản của Mỹ dưới sự trợ giúp của Liên đoàn Thư viện số Quốc gia 

[17]. Công trình này mở đầu cho chuỗi số hóa các di sản thuộc về cấp quốc gia và thế 

giới. Năm 2001, nhóm nghiên cứu của Massimiliano Pieracimi và cộng sự tại Đại học 

Florence nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật số hóa 3D ứng dụng cho các di sản. Kết 

quả nghiên cứu và triển khai ứng dụng ở Mỹ với các công nghệ số hóa khác nhau hiện 

có cho ứng dụng cụ thể đã được đánh giá và thử nghiệm cho thấy các công nghệ số hóa 

3D được phát triển đủ để ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực di sản văn hóa. 

Dongming Lu,Yun-he PAN [19] đã tổng hợp một cách toàn diện và cập nhật tầm 

bao phủ của công nghệ kỹ thuật số trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, bao gồm cả số 

hóa, giúp nghiên cứu, hỗ trợ và bảo tồn, triển lãm kỹ thuật số, và sử dụng kỹ thuật số. 

Quy trình, các khuôn khổ kỹ thuật, công nghệ chủ chốt, cũng như các hệ thống điển hình 

và các ứng dụng đã được các tác giả nêu đầy đủ trong cuốn sách này. Nó được thiết kế 



chi tiết giúp cho các nhà nghiên cứu và sinh viên trong các lĩnh vực khoa học máy tính 

và công nghệ, bảo tàng học, và khảo cổ học tiếp cận với lĩnh vực số hoá. Các dự án ứng 

dụng thực tiễn đã được làm ở Trung Quốc như số hóa các hang động nổi tiếng Magao, 

di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, v.v. cũng được các tác giả đề cập cụ 

thể. 

Tầm quan trọng của số hóa di sản văn hóa cũng được chỉ ra tại Hội nghị châu Âu 

Minerva, tổ chức tại Parma năm 2003. Rất nhiều bài báo được dành cho vấn đề về chất 

lượng của các trang web văn hóa và các ứng dụng có thể có của việc số hóa các di sản 

văn hóa để bảo tồn, giáo dục và du lịch văn hóa [15][16][29]. Một dự án rất quan trọng 

ở châu Âu là Dự án CHIMER, được hình thành để thực hiện số hóa và đưa vào các ứng 

dụng cho công nghệ di động trong một môi trường di sản văn hóa. Các sản phẩm được 

số hóa và đưa online theo phương thức kết hợp các công nghệ Internet, GPS (Global 

Positioning System), GPRS (General Packet Radio Service), WI-FI (Wireless Fidelity) 

và công nghệ GIS (Geographic Information Systems), để phát triển giao diện và các 

công cụ truy cập của người dùng thích nghi với công nghệ đa phương tiện nối mạng 3G 

(Third Generation) để xem di sản địa phương từ 6 nước đối tác tại châu Âu [21][22]. 

Tổ chức văn hóa và giáo dục của Liên hiệp quốc (UNESCO) luôn luôn quan tâm 

đến việc bảo tồn các di sản văn hóa, nghệ thuật (vật thể và phi vật thể) tại các quốc gia 

thành viên. Các nước khu vực Đông nam Á cũng nhận được nhiều quan tâm của tổ chức 

này trong việc bảo tồn di sản văn hóa [18][20]. 

Trên thế giới, lĩnh vực bảo tàng cũng là một trong lĩnh vực quan trọng có nhu cầu 

số hóa cao ở nhiều quốc gia. Một số bảo tàng nổi tiếng trên thế giới cũng đã được số 

hóa ở mức cao với nhiều hiện vật quan trọng, tiêu biểu đã được số hóa và đưa online 

phục vụ mục đích trưng bày và tạo trải nghiệm tham quan bảo tàng số tới công chúng. 

Như trường hợp số hóa cung điện hoàng gia Buckingham1: 

 
 Hình 1: Tham quan ảo Cung điện hoàng gia Buckingham 

Hay bảo tàng Louvre của Pháp2: 

                                            

1 https://www.rct.uk/resources/interactive-virtual-reality-tour-of-buckingham-palace-for-schools 

2 http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG 

https://www.rct.uk/resources/interactive-virtual-reality-tour-of-buckingham-palace-for-schools
http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG


 

 
Hình 2: Tham quan ảo bảo tàng Louvre 

Các chương trình tham quan số đều kết hợp giữa công nghệ và các nội dung lịch 

sử, văn hóa, xã hội gắn liền với bảo tàng và các hiện vật được trưng bày trong bảo tàng. 

Các phân tích trên cho thấy việc chuyển đổi số bảo tàng và số hóa các cổ vật 

trưng bày trong bảo tàng để đưa online trên thế giới cũng đã được phát triển khá mạnh 

và đang là mục tiêu hướng tới của các bảo tàng của nhiều quốc gia. Về mặt công nghệ, 

các công nghệ phổ biến như 3D hay 360o, thực tế ảo tăng cường và các công nghệ hỗ 

trợ khác cũng đã được áp dụng hiệu quả cho chuyển đổi số bảo tàng. Việc ứng dụng các 

công nghệ vào chuyển đổi số bảo tàng đang mang lại nhiều lợi ích quan trọng giúp nâng 

cao giá trị bảo tồn, lưu trữ và quảng bá viện bảo tàng một cách dễ dàng và trên phạm vi 

toàn cầu. Về mặt kinh phí các công nghệ hiện nay có chi phí phù hợp, do vậy xu hướng 

số hóa các bảo tàng và các di sản, vật thể lưu trữ đang có xu hướng tăng nhanh trên thế 

giới. 



1.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng số hóa di sản trong nước 

Việt Nam là một đất nước giàu truyền thống văn hóa. Công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị của các di sản văn hóa, di tích lịch sử đã luôn nhận được sự quan tâm của Nhà 

nước và các cấp chính quyền, ngay từ khi đất nước giành được độc lập.  

Trong những năm gần đây, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam 

đã được tổ chức quốc tế UNESCO xếp hạng và công nhận là di sản văn hóa thế giới. 

Một Quỹ di sản (VCH) đã được ra đời là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận 

được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và huy động sự ủng hộ cho việc 

bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.  

Nhận thức được giá trị quan trọng của các di sản của Việt Nam, mong muốn nâng 

cao nhận thức và hiểu biết của người Việt về các di sản của đất nước, tăng cường việc 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản phục vụ phát triển du lịch, Chính phủ Việt Nam đã đưa 

ra nhiều nghị quyết, chương trình, chính sách định hướng và thúc đẩy số hóa các di sản. 

Một trong những văn bản quan trọng của Chính phủ là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4-5-

2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công 

nghiệp 4.0, và số hóa di sản là một trong các nội dung quan trọng của văn bản này. 

Với những định hướng như trên việc số hóa các di sản với nhiều hình thức và loại 

di sản khác nhau đã và đang được triển khai tại Việt Nam trong khuôn khổ các chương 

trình số hóa[8][9][14]. Hai trong số các chương trình quan trọng đó là dự án của 

UNESCO hợp tác với VietnamNet phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến về di sản 

vật thể và di sản phi vật thể của Việt Nam và dự án Thành lập trung tâm thông tin đa 

phương tiện tập trung cung cấp thông tin về những di sản văn hóa trên khắp Việt Nam[5]. 

          Một trong số các công trình số hóa được triển khai khá sớm với cách tiếp cận 

riêng đã tạo được tiếng vang tại Việt Nam là số hóa Nhà hát lớn thành phố Hà Nội. Sản 

phẩm của số hóa là một công trình tham quan ảo được đưa online trên trang website của 

Nhà hát lớn3. Khách tham quan từ mọi miền tổ quốc và từ khắp nơi trên thế giới có thể 

truy cập dễ dàng và tham quan tùy biến hoặc tham quan hành trình định sẵn công trình 

này. Một trong những điểm nhấn của sản phẩm này là việc kết hợp hình ảnh (360o tương 

tác) và các thông tin, ảnh chụp minh chứng khảo cổ, mô tả di sản kết hợp sân khấu hóa 

(nhạc) tạo nên một sự trải nghiệm rất thu hút của công trình. Công trình đã được ra mắt 

và được bình chọn là “1 trong 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội” năm 

2017. Chương trình do Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN triển khai, có sự hợp tác của 

các chuyên gia Pháp đến từ ĐH Aix-Marseil và sự hỗ trợ tài chính của Cộng đồng các 

quốc gia nói tiếng Pháp trên thế giới (OIF). Tiếp nối sự thành công của công trình này 

IFI đã triển khai và cho ra mắt Chương trình tham quan ảo Công trình Khoa Pháp 

ĐHQGHN, một trong số ít các kiến trúc quan trọng do Pháp thiết kế và xây dựng gần 

đây tại Hà Nội, hiện đang được bảo tồn nguyên trạng4. 

Ở Việt Nam, hoạt động số hóa không chỉ được triển khai ở cấp độ các công trình, di 

sản mà văn hóa mà còn đang được triển khai mạnh ở các bảo tàng và các khu bảo tồn di 

sản. Hiện ở Việt Nam có các bảo tàng lớn như Bảo tàng Huế, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, 

khi di tích Hoàng thành Thăng Long cũng đã áp dụng các công nghệ số hóa để số hóa 

các di sản và tạo tour tham quan ảo để khách tham quan dễ dàng tiếp cận bên cạnh mục 

tiêu là bảo tồn và tạo cơ sở dữ liệu số hóa quốc gia. 

                                            
3 http://hanoioperahouse.org.vn/ Mục “Giới thiệu”, vào phần “Tham quan ảo Nhà hát lớn” 

4 http://ifi.edu.vn/PUFHANOIVR/ 

http://hanoioperahouse.org.vn/
http://ifi.edu.vn/PUFHANOIVR/


Với trường hợp của Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh5 và trường hợp Bảo tàng cung 

đình Huế6, đây là hai trong số các bảo tàng có sự đầu tư mạnh mẽ về số hóa và cũng là 

các bảo tàng hiện đại nhất và được biết đến nhiều nhất tại Việt Nam. Các bảo tàng này 

đều áp dụng công nghệ số hóa vào công tác quảng bá bảo tàng và cung cấp thông tin về 

các hiện vật trong bảo tàng. Tuy nhiên điểm hạn chế chung của hai bảo tàng này là cách 

tiếp cận khá cũ, chỉ là số hóa kỹ thuật và đưa lên online các hình ảnh và thông tin đi kèm 

vật thể một cách rời rạc, thiếu gắn kết, tổng thể và thiếu “câu chuyện” về các vật thể 

trưng bày. Cách làm này chưa tạo được một trải nghiệm đầy đủ và tích cực đối với người 

xem. Đây cũng chính là một trong những điểm mà đề tài đề xuất sẽ khắc phục bằng việc 

mang tới một cách tiếp cận mới, tạo ra một trải nghiệm phong phú. 

Các phân tích trên cho thấy ở Việt Nam việc nghiên cứu và số hoá đã bắt đầu 

được quan tâm và ứng dụng mạnh mẽ ở Việt Nam, đang từng bước trở thành xu hướng 

nghiên cứu quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Việc thực 

hiện số hóa các bảo tàng tại Việt Nam hiện còn rất mới, còn nhiều tiềm năng nghiên 

cứu, phát triển. 

3. Định hướng và thực trạng chuyển đổi số bảo tàng và số hóa di sản tại tỉnh Hưng 

Yên 

Hưng Yên đã và đang hướng tới đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, trở thành một 

tỉnh phát triển mạnh ở đồng bằng sông Hồng và cả nước trong đó có hướng tới mục tiêu 

số hóa và chuyển đổi số cho các hoạt động quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội. 

Định hướng này đã được nêu rõ trong bài viết của Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng 

chí Nguyễn Duy Hưng7: Tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả, bền 

vững; chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Phát triển hạ tầng băng thông rộng phủ 100% 

số xã, phường, thị trấn và trên 95% số hộ gia đình; sớm triển khai phát sóng 5G và phổ 

cập điện thoại thông minh. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát 

thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm công khai, 

minh bạch. Thực hiện liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các 

đơn vị trực thuộc, bảo đảm 100% kết nối, liên thông 4 cấp hành chính. Thúc đẩy mạnh 

mẽ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hình thành các 

doanh nghiệp lớn. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, quyết liệt triển 

khai các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Trong lĩnh vực di sản và bảo tàng, Hưng Yên là một trong những địa phương 

giàu truyền thống vắn hóa và có nhiều di sản có gí trị văn hóa cao. Tuy nhiên hoạt động 

số hóa chưa được triển khai trong thời gian qua. Trong thời gian tới, tỉnh cũng đưa ra 

định hướng phát triển du lịch như nền kinh tế mũi nhon trong đó định hướng tăng cường 

quảng bá các di sản văn hóa. Tỉnh cũng đưa ra mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

số hóa để gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của tỉnh. 

Về thực trạng ứng dụng công nghệ mới trong việc số hóa di sản phục vụ bảo tồn, 

gìn giữ và quảng bá di sản của tỉnh thì hiện chưa được triển khai, còn đi sau so với nhiều 

tỉnh, thành trong cả nước. 

                                            
5 http://baotangao.baotangquangninh.vn/ 

6 http://www.baotangcungdinh.vn/baotang.aspx?TieuDeID=127&l=vn&KenhID=283&TinTucID=11169 

7  https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/820123/de-hung-yen-tro-thanh-

tinh-phat-trien-manh-cua-vung-dong-bang-song-hong-va-ca-nuoc.aspx 

http://baotangao.baotangquangninh.vn/


CHƯƠNG 2: CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP SỐ HÓA DI SẢN 

1. Một số cách tiếp cận cơ bản về số hóa di sản trên thế giới và tại Việt Nam 

Ứng dụng công nghệ Scan 3D trong Số hóa di sản (SHDS) nhằm mục đích bảo 

tồn và phát huy các giá trị của di sản/ di tích đã và đang trở thành xu hướng trên thế giới. 

Giới nghiên cứu lạc quan cho rằng số hóa giống như một “cây đũa thần” mang lại sức 

sống mới cho di sản văn hóa. Phát triển mạnh từ thập niên 1990, công nghệ Scan 3D 

được giới thiệu để đưa vào ứng dụng trong SHDS từ những năm 2000 và ngày càng phát 

triển với những nền tảng kỹ thuật hiện đại. Các quốc gia Âu – Mỹ là những nước đi đầu 

trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong số hoá di sản văn hoá. Tuỳ vào 

mỗi loại hình di sản văn hoá khác nhau mà nền tảng công nghệ được lựa chọn thích hợp, 

nhưng nổi lên trong số đó là công nghệ Scan 3D và quay hình 360 độ với nhiều tính 

năng tương thích cao cho quá trình số hoá di sản, nhất là những di sản văn hoá kiến trúc. 

1.1. Công nghệ số hoá di sản văn hoá ở nước ngoài 

1.1.1. Một số công nghệ số hóa di sản tại Hoa Kỳ 

Năm 2001, một số nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật số hóa 3D ứng dụng cho 

các di sản văn hoá [1][10][11][13] đã chỉ ra ứng dụng của kỹ thuật này trong số hóa di 

sản. Kết quả nghiên cứu và triển khai ứng dụng ở Mỹ cho thấy trong số các công nghệ 

số hóa hiện đang được ứng dụng thử nghiệm thì các công nghệ số hóa 3D được phát 

triển đủ để ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực di sản văn hóa. Đầu những năm 2010, các 

nhóm kỹ sư Mỹ đã phát triển dự án mới về tái cấu trúc và hồi tố các kiến trúc với tính 

năng quét 3D. Những công trình được quét lại cực kỳ chính xác bao gồm các tòa nhà có 

kiến trúc Gothic mô phỏng kiến trúc từ thế kỷ XII cho một tu viện ở California. Dự án 

này hỗ trợ tích cực cho việc khôi phục lại một phần kiến trúc của các nhà thờ theo kiểu 

kiến trúc Gothic sau những biến thiên của lịch sử.  

Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET) là một trường hợp tiêu biểu về cách 

bảo tàng hoạt động trong môi trường kỹ thuật số và sử dụng các công nghệ web vì lợi 

ích riêng của nó. Mô hình kinh doanh trên nền tảng Web 2.0 từ đó được sử dụng rộng 

rãi ở MET và các bảo tàng khác của Mỹ dựa trên quyền truy cập mở vào nội dung miễn 

phí (văn bản, video, hình ảnh, âm nhạc) được tạo bởi khách truy cập bảo tàng. Nội dung 

do người dùng tạo được đánh giá cao, vì nó thể hiện tính đa dạng và ít bị ràng buộc. 

MET là một trong số ít các bảo tàng đã tạo ra quyền truy cập trực tuyến toàn diện vào 

tất cả các tác phẩm được xếp vào mục lục. Để khuyến khích người dùng đóng góp cho 

cơ sở dữ liệu, MET vận hành các chương trình tiếp thị qua email và phương tiện truyền 

thông xã hội, cung cấp nội dung và trải nghiệm tương tác. Hơn một triệu người hâm mộ, 

người theo dõi và người đăng ký tương tác với MET hàng ngày trên Facebook, Twitter, 

Flickr, Tumblr, ArtBabble, iTunes U và YouTube. MET cũng là thành viên sáng lập của 

Dự án nghệ thuật Google, thu hút đông đảo những người sử dụng công cụ Google tới 

các phòng trưng bày và bộ sưu tập của nó. 

1.1.2. Một số công nghệ số hóa di sản tại Pháp 

Pháp là quốc gia hàng đầu về du lịch trên thế giới với nhiều công trình kiến trúc, 

lịch sử, nghệ thuật, các viện bảo tàng và nhiều di sản giá trị khác. Nhu cầu số hóa các di 

sản, công trình này để bảo tồn, quảng bá du lịch và cho giáo dục, nghiên cứu cũng đã 

được Chính phủ Pháp đưa ra từ nhiều năm và đến nay cũng đã có nhiều công trình được 

số hóa một cách kỹ lưỡng, đầy đủ. Một kế hoạch số hóa quốc gia ban đầu được đưa ra 



vào năm 1996, được thí điểm bởi Bộ Văn hóa và Truyền thông Pháp, tập trung vào việc 

số hóa các bộ sưu tập mang tính biểu tượng và âm thanh thuộc về Nhà nước (lưu trữ 

quốc gia, thư viện, dịch vụ của khảo cổ học, di tích lịch sử, bảo tàng, v.v.). Từ năm 2000, 

chương trình số hoá di sản văn hoá được thực hiện liên quan đến các quỹ thuộc cộng 

đồng địa phương, tổ chức và hiệp hội. Từ những năm 2010, nó đã mở rộng ra cho các 

giá trị văn hoá thuộc về những sáng tạo đương đại. Năm 2018, như một phần của việc 

tăng cường các nguồn lực dành cho dân chủ hóa văn hóa và các chính sách giáo dục văn 

hóa nghệ thuật, Bộ Văn hoá và Truyền thông Pháp mong muốn khẳng định lại sự hỗ trợ 

của mình cho số hóa thông qua một chương trình mới có tên Chương trình quốc gia về 

số hóa các nội dung văn hóa (PNV). Chương trình này hướng đến hỗ trợ chính sách số 

hóa nội dung văn hóa theo không gian địa lý. Từ khi thực hiện, chương trình đã thu thập 

được khoảng 3 triệu tài liệu và trên 5000 công trình được số hóa, trong đó có khoảng 

850 công trình kiến trúc và di sản được số hoá bằng kỹ thuật 3D, góp phần hình thành 

nên các cơ sở dữ liệu quốc gia lớn. Cho đến nay số lượng các công trình số hóa đạt được 

khoảng 1/3 tổng số các công trình, di sản văn hóa tại Pháp. 

1.2. Các công nghệ số hóa di sản và chuyển đổi số bảo tàng tại Việt Nam 

Về mặt công nghệ ứng dụng cho số hóa thì tại Việt Nam cũng đã và đang áp dụng 

các công nghệ số hóa phổ biến trong việc số hóa di sản và chuyển đổi số bảo tàng. Một 

số công nghệ chính gồm: 

Công nghệ ảnh 360o: công nghệ này cho phép chụp lại hình ảnh tổng quan dạng 

360o với chất lượng cao cho phép khách tham quan có cái nhìn tổng quan về di sản dưới 

dạng ảnh tĩnh hoặc động (ảnh 360o tự xoay). Khách tham quan có thể tham quan tự do 

bằng mắt thường và không cần kính chuyên dụng 

Công nghệ 3D: cho phép mô phỏng chi tiết các vật thể, công trình dưới dạng hình 

ảnh 3D. Khách tham quan có thể xoay để xem vật thể ở các góc nhìn khác nhau, các 

khía cạnh khác nhau, thậm trí có thể xem xét chi tiết và chuẩn xác các kích thước của 

vật thể. Khách tham quan có thể tham quan tự do bằng mắt thường và hoặc có thể dùng 

kính chuyên dụng. 

Công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality) và thực tế tăng cường (Augmented 

Reality): cho phép tạo nên một không gian ảo tái hiện không gian, bối cảnh của vật thể, 

không gian cần tham quan. Công nghệ này mang lại cho khách hàng nhiều cảm xúc hơn. 

Tuy nhiên hạn chế của công nghệ này là cần có thiết bị chuyên dụng (như kính chuyên 

dụng ….) để có thể xem và trải nghiệm cảnh quan, công trình ảo… Công nghệ này hiện 

đã được ứng dụng để xây dựng chương trình tham quan ảo cho khách tham quan trải 

nghiệm tại Cung đình Huế. 

Các công nghệ này đều đã được triển khai trong việc chuyển đổi số bảo tàng (Bảo 

tàng Huế, Bảo tàng Quảng Ninh …), trong số hóa di sản (Số hóa Nhà hát lớn Thành phố 

Hà Nội, Số hóa Khuôn viên Khoa Pháp – ĐHQGHN …) và trong các dự án số hóa các 

cổ vật di sản, số hóa tài liệu phục vụ cho các mục tiêu nghiên cứu, bảo tồn tại Việt Nam. 

2. Định hướng phát triển và cách tiếp cận số hóa cho Bảo tàng Hưng Yên 

2.1. Định hướng phát triển Bảo tàng Hưng Yên 

Bảo tàng Hưng Yên là thiết chế văn hóa quan trọng, có quy mô lớn, hiện đại, tiên 

tiến, kiến trúc đồng bộ có nhiệm vụ gìn giữ, trưng bày giới thiệu di sản văn hóa địa 

phương, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong và ngoài tỉnh. 



Đây đồng thời là một thiết chế văn hóa quan trọng, có ý nghĩa lâu dài về mặt chính trị, 

tư tưởng, văn hóa – xã hội, nơi lưu giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh 

Hưng Yên. 

2.2. Cách tiếp cận chuyển đổi số cho Bảo tàng Hưng Yên 

Trong bối cảnh thực tế của Hưng Yên, cân đối giữa mục tiêu phát triển kinh tế, 

mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, và mục tiêu về ngân sách phát triển lâu dài, 

cách tiếp cận số hóa của Hưng Yên sẽ bao gồm những đặc điểm sau: 

Mục tiêu số hóa vừa kết hợp bảo tồn, gìn giữ kết hợp khai thác phát triển du lịch; 

Có lộ trình số hóa để trong 5-10 năm tới sẽ số hóa hết các di sản văn hóa, lịch sử 

có giá trị trên địa bàn tỉnh; ưu tiên SHBT và các hiện vật trong bảo tàng, sau đó tới các 

hiện vật ngoài bảo tàng; ưu tiên các di sản, hiện vật có giá trị văn hóa, lịch sử lớn 

Về công nghệ, áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến, có khả năng cập nhật theo 

thời gian, đồng thời phải đảm bảo kinh phí phù hợp với ngân sách của tỉnh; đảm bảo 

việc vận hành hiệu quả trên nền tảng CNTT hiện tại của Việt Nam và của tỉnh. Cụ thể ở 

thời điểm hiện tại cần áp dụng hiệu quả công nghệ ảnh 360o cho số hóa cảnh quan và 

3D cho số hóa vật thể do các công nghệ này phổ biến, hiệu quả, kinh phí phù hợp, đang 

được nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới sử dụng trong số hóa di sản, bảo tàng. Đặc 

biệt các công nghệ này phù hợp với nền tảng CNTT của Việt Nam, giúp việc phổ biến, 

quảng bá các sản phẩm số hóa phù hợp, hiệu quả. 

Có cách tiếp cận độc đáo để phát huy tối đa hiệu quả khai thác sản phẩm số hóa, 

tránh tình trạng số hóa xong chỉ để lưu kho hoặc khai thác một cách hạn chế. Cụ thể, 

việc chuyển đổi số bảo tàng cần tạo ra một sản phẩm kết hợp thông tin về di sản – hình 

ảnh về di sản – âm thanh/âm nhạc tạo nên một công trình nghệ thuật chứ không chỉ đơn 

giản là số hóa kỹ thuật cảnh quan và các vật thể trong bảo tàng. Việc tạo ra một sản 

phẩm có tính nghệ thuật cao kết hợp với các sản phẩm số hóa sẽ cho phép sản phẩm có 

tính lan tỏa cao hơn, sức hút tốt hơn đối với khách du lịch và công chúng 

  



CHƯƠNG 3: CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Dự thảo Chiến lược chuyển đổi số Bảo tàng tỉnh Hưng Yên 

1.1. Nghiên cứu trong và ngoài nước về chiến lược chuyển đổi số bảo tàng 

1.1.1. Nghiên cứu ngoài nước 

Chiến lược chuyển đổi số đã được thực hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chiến 

lược chuyển đổi số bảo tàng bao gồm các nội dung cơ bản sau: 

- Mục tiêu của chuyển đổi số 

- Lựa chọn phương thức số hóa, công nghệ số hóa và lộ trình chuyển đổi số 

- Triển khai hoạt động chuyển đổi số 

+ Lựa chọn các đối tượng chuyển đổi số: các bộ sưu tập, các di sản, các cổ vật 

… 

+ Xây dựng đội ngũ và đào tạo tạo nhân lực: cần một người đứng đầu có kinh 

nghiệm về triển khai chuyển đổi số và một đội ngũ được huấn luyện, đào tọa chuyên 

trách thực hiện dự án 

- Đưa các sản phẩm số hóa tới người sử dụng (công chúng; nhà nghiên cứu) 

Một số ví dụ về mô hình chuyển đổi số tại Lux-xăm-bua: 

Chiến lược số hóa của Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Lux-xăm-bua (MNHA): 

Kể từ khi khởi động chiến lược số hóa mới của Bộ Văn hóa vào năm 2017, Bảo 

tàng Lịch sử và Nghệ thuật Quốc gia đã điều chỉnh chiến lược này cho phù hợp với nhu 

cầu của mình, chủ yếu tập trung vào các điểm sau. 

1. Thuê người phụ trách kỹ thuật số 

Để có thể quản lý tốt hơn những thách thức liên quan đến việc số hóa các bộ sưu 

tập của mình nhằm mục đích phổ biến và lưu giữ, MNHA sau đó đã quyết định tạo ra 

vị trí Giám tuyển kỹ thuật số. 

2. Thiết lập cơ sở dữ liệu nội bộ mới (MuseumPlus) nhằm cải thiện hệ thống tài 

liệu về các bộ sưu tập với sự cộng tác của những người quản lý các bộ phận khác nhau 

của bảo tàng. 

Các bước thực hiện kể từ khi khởi chạy chiến lược  

a. Phân tích chi tiết dữ liệu hiện có 

b. Phát triển các giao diện đồng nhất mới để quản lý các bộ sưu tập và các giao 

diện của các dịch vụ bảo tàng khác nhau 

c. Di chuyển cơ sở dữ liệu từ máy chủ MNHA sang máy chủ CTIE 

d. Thiết lập sự hợp tác chặt chẽ với CTIE 

e. Tài liệu về cơ sở dữ liệu mới bằng Wiki (SharePoint) 

f. Đào tạo người dùng 

Lưu ý: Cơ sở dữ liệu mới cũng như bí quyết có được trong quá trình phát triển có thể 

được cung cấp cho các bảo tàng khác do Bộ Văn hóa quản lý (các bảo tàng nhỏ). 

3. Thành lập nền tảng xuất bản bộ sưu tập (Goobi) để cải thiện khả năng tiếp cận bộ sưu 

tập 

a. Phân tích các bộ sưu tập để xuất bản trực tuyến 

b. Các nghiên cứu về quyền tác giả liên quan đến các hiện vật trong các bộ sưu 

tập của bảo tàng với sự phối hợp của các luật sư chuyên về lĩnh vực sở hữu trí 

tuệ. 

c. Nghiên cứu quyền tác giả liên quan đến đóng góp của các cộng tác viên trong 

và ngoài bảo tàng 



d. Nghiên cứu tính khả thi của việc xuất bản thông tin (ảnh và văn bản) theo tiêu 

chí Dữ liệu mở (CC0) 

e. Phát triển một tiêu chuẩn siêu dữ liệu để được xuất bản trực tuyến 

f. Phát triển nền tảng xuất bản với sự hợp tác của công ty Intranda của Đức, 

chuyên xuất bản trực tuyến các bộ sưu tập kỹ thuật số và tạo ra một giao diện phù 

hợp với các nhu cầu cụ thể của MNHA với cơ quan Luxembourg Granduchy. 

g. Truy cập vào các bộ sưu tập kỹ thuật số thông qua nhiều điểm vào (hệ thống 

phân cấp bộ sưu tập, bộ lọc, triển lãm ảo) 

4. Thiết lập mô hình 3D của bảo tàng 

Nhận thức được sự phức tạp của tòa nhà và muốn minh họa quy mô của các 

phòng cũng như sự phong phú của các bộ sưu tập, MNHA đã có sáng kiến số hóa nội 

thất của tòa nhà. Mô hình 3D không chỉ cho phép hiểu rõ hơn về kiến trúc của tòa nhà 

mà còn tăng khả năng tiếp cận của nó. 

5. Thiết lập các chương trình số hóa MNHA 

Hai dự án số hóa đang được thực hiện: 

a. Số hóa tiền xu Luxembourg từ thời Trung Cổ cho đến ngày nay và của 

Raymond Weiller xuất bản Les monnaies luxembourgeoises (phối hợp với hiệp 

hội Autisme Luxembourg) 

b. Số hóa các tác phẩm nghệ thuật của Luxembourg từ năm 1945 đến nay (chuẩn 

bị cho Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia Luxembourg) 

Một số ví dụ điển hình: 

Chiến lược số hóa của Bảo tàng lịch sử, tự nhiên quốc gia Lux-xăm-bua 

(MnhnL): 

Bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia (MnhnL) tập hợp và bảo tồn 

các bộ sưu tập về lịch sử tự nhiên (khoáng sản, hóa thạch, động vật và thực vật tự nhiên). 

Nó nâng cao các bộ sưu tập của mình thông qua tài liệu, phân tích và nghiên cứu. Nó 

cho phép truy cập các bộ sưu tập thông qua các công cụ bảo tàng (xuất bản, triển lãm, 

v.v.) và cung cấp cho giới khoa học và những người khác thông tin về di sản thiên nhiên. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản thiên nhiên do MnhnL chủ trì thu thập dữ liệu 

quan sát đa dạng sinh học (Wat ?, Wou ?, Wivill?) cùng với dữ liệu từ các bộ sưu tập: 

mảnh lịch sử, tài liệu tham khảo cho khoa học, đối tượng nghiên cứu, tài trợ và mua lại. 

Dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu được sử dụng trong khu vực bởi những 

người trong lĩnh vực này, các cơ quan hành chính, và nói chung là các đối tượng và nhà 

khoa học quan tâm. Tin học hóa các bộ sưu tập về lịch sử tự nhiên và các quan sát tự 

nhiên được thực hiện theo nhiều giai đoạn: thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, 

xác minh và chuẩn hóa chúng trước khi phát hành bố trí trong một cổng thông tin. 

Chiến lược chuyển đổi số của Bảo tàng quốc gia Lux-xăm-bua (BNL) 

Kho lưu trữ web của Thư viện Quốc gia (BnL) 

Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã mở rộng sứ mệnh của các thư viện quốc gia, 

những thư viện ngày nay lưu giữ không chỉ tất cả các ấn phẩm in của các quốc gia tương 

ứng, mà còn cả những ấn phẩm kỹ thuật số sinh ra. Pháp luật về ký quỹ hợp pháp đã 

được điều chỉnh để hiện nay cũng cho phép thu thập, bảo tồn lâu dài và cung cấp phần 

ngày càng tăng của ký ức quốc gia. Cần lưu ý rằng ở Luxembourg, số lượng miền cấp 

hai trong tên miền “.lu” đã tăng từ 10.000 vào năm 2000 lên 100.000 vào năm 2018. 

BnL đang trong quá trình phát triển hệ thống gửi tiền hợp pháp trực tuyến. Việc 

thu thập và lưu trữ web là một thành phần của lưu trữ pháp lý kỹ thuật số được thực hiện 

trên cơ sở luật sửa đổi ngày 25 tháng 6 năm 2004 về tổ chức lại các viện văn hóa nhà 



nước và quy định của Grand-Ducal ngày 21 tháng 12 năm 2017 sửa đổi Quy định của 

Grand-Ducal về tiền gửi hợp pháp ngày 6 tháng 11 năm 2009. 

BnL đã phát triển một nguyên mẫu để lưu trữ web vào năm 2006. Nhưng chỉ nhờ 

vào nguồn nhân lực do Chính phủ hiện tại cung cấp, dự án mới có thể được đưa vào 

thực hiện. 

Như vậy có thể thấy là không thể lưu trữ toàn bộ web mọi lúc. Quy trình do BnL 

đưa ra được lấy cảm hứng từ các thực hành đã được thực hiện bởi các thư viện quốc gia 

khác. 

Mục tiêu chính là miền .lu. Lưu trữ có một số hình thức: 1) Thu thập dữ liệu lớn 

hai lần một năm nhằm "chụp ảnh" tất cả các miền .lu; 2) Thu thập thông tin có mục tiêu 

của một số giới hạn các địa điểm được chọn có liên quan, với tần suất thu thập cao hơn; 

3) Thu thập thông tin "Sự kiện" được liên kết với các sự kiện có tầm quan trọng quốc 

gia nhưng có thời hạn. Do đó, BnL đã ghi lại các cuộc bầu cử thành phố năm 2017 và 

sẽ lưu trữ các cuộc bầu cử lập pháp năm 2018 với một chiến lược thu hoạch tinh tế. 

Việc thu thập thông tin trên diện rộng 6 tháng một lần được thực hiện với sự hợp 

tác của Tổ chức Lưu trữ Internet Hoa Kỳ. Việc bảo quản kỹ thuật số lâu dài đối với dữ 

liệu thu hoạch được thực hiện với sự hợp tác của CTIE. Thư viện Quốc gia là thành viên 

của Hiệp hội Bảo tồn Internet Quốc tế (IIPC), một nền tảng gặp gỡ và trao đổi dành cho 

các thư viện quốc gia và các thư viện tương tự thực hành lưu trữ trên web. 

Việc tuyển dụng Người phụ trách kỹ thuật số vào năm 2017 đã giúp có thể thu 

thập 150 triệu tài liệu trong miền (số liệu năm 2017), con số này sẽ tăng lên trong năm 

2018 và những năm tiếp theo. 

Nghiên cứu tại Việt Nam 

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, mở cửa 

tiếp xúc văn hóa mạnh mẽ hơn, nhiều bảo tàng cũng đã nhạy bén tìm ra những con 

đường khác để hiện vật trưng bày và tư liệu có nhiều cơ hội tiếp cận với công chúng. 

Một số bảo tàng ở Việt Nam bắt đầu để ý đến việc số hóa, trước tiên là tài liệu, sau là 

hiện vật thành hình ảnh 3D. 

Tháng 1 - 2005, Bảo tàng Dân tộc học là một trong những bảo tàng đầu tiên ở 

Việt Nam thực hiện số hóa trong việc lưu trữ và tuyên truyền quảng bá tới công chúng 

nhưng cũng mới dừng lại ở mức thử nghiệm. Từ năm 2013, bảo tàng ảo, tương tác 3D 

đầu tiên đã được ứng dụng để giới thiệu trưng bày chuyên đề Di sản văn hóa Phật giáo 

Việt Nam và Đèn cổ Việt Nam, thu hút được nhiều công chúng quan tâm bởi các dự án 

này đã đưa ra nhiều hướng tiếp cận hiện vật mới mẻ, tiện lợi. 

Riêng về việc số hóa, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thực hiện việc này và đã tạo 

điều kiện cho công chúng không có điều kiện đến với bảo tàng nhưng thông qua mạng 

internet, có thể tiếp cận một cách dễ dàng. Tuy nhiên về tổng thể, việc số hóa vẫn còn 

quá xa lạ đối với các bảo tàng ở Việt Nam hiện nay và nếu so với các nước trong khu 

vực và trên thế giới thì vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Rất ít các bảo tàng thực hiện 

số hóa hoặc chưa hiểu rõ khái niệm của bảo tàng ảo nên không thể thực hiện đầy đủ các 

tiêu chuẩn của bảo tàng kỹ thuật số. 

Việc chuyển đổi số bảo tàng tại Việt Nam còn mới và dựa nhiều vào các nguồn 

tài trợ mang tính chất nhất thời, và/hoặc sử dụng kinh phí nhà nước nên chưa có chiến 

lược bài bản. Việc nghiên cứu và xây dựng chiến lược chuyển đổi số bảo tàng cũng chưa 

được quan tâm đúng mức tại các bảo tàng. Điều này phần nào hạn chế hiệu quả chuyển 

đổi số bảo tàng cả về tiến độ và chất lượng số hóa. Nếu một dự án số hóa có chiến lược 

phù hợp thì mục tiêu số hóa sẽ rõ nét và nhất quán hơn, phương thức và công nghệ số 



hóa sẽ phù hợp với các điều kiện cụ thể của bảo tàng, của cơ sở hạ tầng quốc gia/vùng 

về CNTT, và đặc biệt là phù hợp với sự phát triển của công nghệ trong tương lai. 

1.2. Dự thảo Chiến lược chuyển đổi số Bảo tàng tỉnh Hưng Yên 

1.2.1. Định hướng chuyển đổi số của tỉnh Hưng Yên và và mục tiêu của chuyển đổi số 

bảo tàng Hưng Yên 

Định hướng chuyển đổi số bảo tàng Hưng Yên: 

 Theo Báo cáo Số 184/BC – STTTT của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Xây dựng 

dự thảo Chương trình phát triển, thực hiện kinh tế số, chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai 

đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 có đưa ra mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể gồm[6]: 

Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh Hưng Yên là phát triển, thực 

hiện chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở tất cả các ngành, các lĩnh vực. Trong đó, 

đổi mới căn bản, toàn diện theo hướng đô thị thông minh được áp dụng vào điều hành, 

vận hành hệ thống quản lý nhà nước và xã hội; Kinh tế số trở thành phương thức cốt lõi 

nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Là nền tảng động lực để phát huy và phát triển 

tỉnh Hưng Yên, giúp các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân triển 

khai thực hiện các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nần cao đời 

sống xã hội. Đến năm 2030 tỉnh Hưng Yên thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu về 

chuyển đổi số. 

Như vậy có thể thấy việc chuyển đổi số của Tỉnh đã được định hướng và có các 

mục tiêu cụ thể. Do vậy việc chuyển đổi số bảo tàng và di sản của Hưng Yên cũng cần 

được cụ thể hóa và triển khai thực hiện. 

Từ các mục tiêu chung về chuyển đổi số của tỉnh, từ các mục tiêu của lĩnh vực 

phát triển văn hóa, bảo tàng, và từ những đặc thù của tỉnh về lĩnh vực bảo tàng và di sản, 

nhóm nghiên cứu đề xuất mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của chuyển đổi số Bảo tàng 

Hưng Yên như sau: 

Mục tiêu chung của chuyển đổi số Bảo tàng Hưng Yên: 

Chuyển đổi số Bảo tàng Hưng Yên hướng tới mục tiêu giúp cho việc gìn giữ, bảo 

tồn và khai thác các di sản được hiệu quả hơn trên nền tảng ứng dụng các công nghệ phù 

hợp; các cổ vật, đối tượng trưng bày trong bảo tàng và cả các di sản ngoài bảo tàng được 

tiếp cận dễ dàng nhờ công nghệ số thay vì phải trực tiếp đến bảo tàng. 

Mục tiêu cụ thể: 

Chuyển đổi số bảo tàng của Bảo tàng Hưng Yên cần đảm bảo các mục tiêu cơ 

bản sau: 

Mục tiêu 1, số hóa cảnh quan, không gian trong và ngoài bảo tàng đảm bảo thể 

hiện được các điểm nhấn về không gian, kiến trúc, nội dung tổ chức trưng bày với cách 

thể hiện độc đáo để không tạo sự nhàm chán cho người tham quan 

Mục tiêu 2, số hóa các di sản văn hóa vật thể, đối tượng bảo tồn có giá trị cao, 

tiêu biểu của tỉnh về văn hóa, lịch sử, khảo cổ lớn với hình ảnh chân thật, sắc nét, vừa 

phục vụ mục tiêu tham quan khám phá các di sản của bảo tàng, vừa đáp ứng các mục 

tiêu bảo tồn và nghiên cứu chuyên sâu của các nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh, trong 

và ngoài nước 

Mục tiêu 3, đảm bảo các sản phẩm số hóa được đưa lên công điện tử (website) 

của bảo tàng để khách tham quan, nhà nghiên cứu và các công chúng quan tâm có thể 

tiếp cận dễ dàng 

Mục tiêu 4, về mặt tài chính, số hóa cần xây dựng cơ chế “mở” để thúc đẩy các 

cá nhân, tổ chức đầu tư kinh phí vào dự án chuyển đổi số bảo tàng đổi lại cơ hội khai 

thác các sản phẩm số hóa cho mục tiêu thương mại của họ, đẩy mạnh tiến trình chuyển 



đổi số bảo tàng và đảm bảo tính khả thi về kinh phí để triển khai dự án trong dài hạn. 

Mục tiêu này đối với Hưng Yên là rất quan trọng khi số lượng các di sản văn hóa, cổ vật 

cần số hóa là khá lớn. 

1.2.2. Lựa chọn phương thức số hóa, công nghệ số hóa và lộ trình chuyển đổi số 

- Phương thức số hóa: 

+ Với cảnh quan bảo tàng: xây dựng chuyến tham quan ảo không gian trong và 

ngoài bảo tàng, nhấn mạnh vào các kiến trúc và cách bố trí không gian trưng bày của 

bảo tàng, kèm theo lời bình và âm nhạc để “kể câu chuyện” về bảo tàng và những điểm 

đặc trưng của bảo tàng. Đây là cách tiếp cận mới ở trên thế giới và Việt Nam, kết hợp 

hài hòa văn hóa – nghệ thuật và công nghệ tạo hứng thú cho người tham quan. 

+ Các di sản văn hóa vật thể do bảo tàng quản lý: sử dụng công nghệ phù hợp để 

ghi lại chân thực hình ảnh, kích thước và các đặc điểm của di sản để người xem có thể 

dễ dàng tiếp cận di sản. 

+ Phương thức tiếp cận các sản phẩm số hóa: đưa các sản phẩm số hóa lên nền 

tảng internet phù hợp với các công nghệ hiện nay và tương thích với công nghệ trong 

tương lại để đưa các sản phẩm số hóa cũng như các dịch vụ của bảo tàng tới người sử 

dụng (công chúng nói chung, người tham quan, nhà nghiên cứu …) 

- Công nghệ số hóa: 

+ Với cảnh quan bảo tàng: sử dụng kết hợp công nghệ ảnh 360o, quay phim toàn 

cảnh và kết hợp với các công nghệ khác để xây dựng chuyến tham quan ảo không gian, 

kiến trúc bảo tàng, kèm âm nhạc và thuyết minh bằng lời, bằng tiếng để giới thiệu về 

bảo tàng; 

+ Các di sản văn hóa vật thể do bảo tàng quản lý: sử dụng các công nghệ phù hợp 

như 3D, thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường, các công nghệ khác để tạo hình ảnh, mô 

hình vật thể một cách chân thực, kèm các thông tin giới thiệu bằng văn bản và bằng lời 

để giới thiệu về vật thể, di sản … Với các di sản đặc thù ngoài bảo tàng có thể sử dụng 

các công nghệ phù hợp khác để tạo sản phẩm số hóa giới thiệu di sản; 

+ Phương thức tiếp cận các sản phẩm số hóa: Sử dụng trang web của bảo tàng để 

đưa các sản phẩm số hóa lên nền tảng internet để thuận tiện việc tiếp cận các sản phẩm 

số hóa cho công chúng, khách tham quan và nhà nghiên cứu trong và ngoài nước 

- Lộ trình chuyển đổi số: Ưu tiên các bảo vật quốc gia, các cổ vật, di sản, đối 

tượng tiêu biểu cho từng chuyên đề, chủ đề của bảo tàng để số hóa. Song song với đó sẽ 

huy động các nguồn lực tài chính từ các kênh khác nhau để số hóa các vật thể khác. 

1.2.3. Triển khai hoạt động chuyển đổi số 

- Lựa chọn các đối tượng chuyển đổi số: Các bộ sưu tập, các di sản, các cổ vật 

tiêu biểu trong và ngoài bảo tàng; 

- Xây dựng đội ngũ và đào tạo tạo nhân lực: Cần một người đứng đầu có kinh 

nghiệm về triển khai chuyển đổi số và một đội ngũ được huấn luyện, đào tạo chuyên 

trách thực hiện dự án; 

- Đưa các sản phẩm số hóa tới người sử dụng: Tối ưu hóa các sản phẩm số hóa 

và kênh tiếp cận để nhiều đối tượng có thể sử dụng sản phẩm số hóa: khách tham quan, 

nhà nghiên cứu, học sinh, công chúng …. 

2. Kết quả xây dựng website bảo tàng 

2.1. Thiết kế giao diện website 

Giao diện chính của website được thiết kế hiển thị các thông tin quan trọng sau 

[27]: 



Logo của bảo tàng 

Các mục thông tin (modules) chính 

Biểu tượng chuyển đổi ngôn ngữ (Anh, Pháp, Việt) 

Hộp tìm kiếm 

Hình ảnh trượt ở Trang chủ (Home) với ba hình ảnh: (i) Giới thiệu về bảo tàng 

tỉnh Hưng Yên, (ii) Tượng quan âm Thiên thủ Thiên nhãn, và (iii) Hình ảnh di 

sản khác 

Mục Tham quan bảo tàng ảo 

Mục Trải nghiệm hiện vật 3D 

Mục Tham quan khác 

Hình ảnh giao diện website: 

 



 

 
Hình 3: Một số hình ảnh giao diện website Bảo tàng Hưng Yên 

Các nội dung hiển thị ở trang chủ/giao diện chính của website khi bấm chuột sẽ 

dẫn tới các trang thông tin chi tiết hoặc các chương trình giới thiệu tương ứng (tham 

quan ảo bảo tàng, các vật thể số hóa, tham quan di sản khác …) 

2.1.1. Các modules chính của website 

Trang web của bảo tàng gồm 3 modules chính: Các mục thông tin (Menu), module Tìm 

kiếm, và module các chương trình tham quan ảo. 



MỤC THÔNG TIN (MENU) 

Gồm 06 mục thông tin chính dưới đây: 

 
 
TRANG CHỦ 

Gồm hai tiểu mục thông tin là GIỚI THIỆU và CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 
 
TIN TỨC 

Được thiết kế để hiển thị nhiều tin. Mỗi tin sẽ có hình ảnh và tên. Khi người dùng 

bấm vào tin sẽ dẫn tới trang tin chi tiết tương ứng 

 
 



TRƯNG BÀY 

Gồm 03 tiểu mục thông tin gồm THAM QUAN ẢO BẢO TÀNG, TRƯNG BÀY 

THEO CHUYÊN ĐỀ, và HIỆN VẬT TIÊU BIỂU 

 
THAM QUAN ẢO BẢO TÀNG sẽ dẫn tới chương Trình tham quan bảo tàng: 

 
Hình 4: Giao diện Chương trình tham quan ảo Bảo tàng Hưng Yên 

TRƯNG BÀY THEO CHUYÊN ĐỀ: Hiện chưa có trang tin riêng vì bảo tàng 

đang trong quá trình tạo các không gian chuyên đề và sẽ cập nhật hình ảnh, thông tin 

liên quan sau 

HIỆN VẬT TIÊU BIỂU sẽ dẫn tới trang Tham quan ảo các hiện vật tiêu biểu của 

bảo tàng được số hóa với công nghệ 3D. Hiện tại có 5 hiện vật tiêu biểu. Các hiện vật 

khác sẽ được số hóa dần và đưa vào trang web này 



 
Hình 5: Giao diện Tham quan ảo 3D các hiện vật điển hình của Bảo tàng Hưng Yên 

 

 
NGHIÊN CỨU 

Gồm 3 tiểu mục thông tin là CÔNG TRÌNH KHOA HỌC, ẤN PHẨM và SẢN 

PHẨM NGHE NHÌN. Các trang thông tin chi tiết đã được tạo và sẽ được cập nhật thông 

tin khi bàn giao, vận hành 

 
 
DỊCH VỤ 

Giới thiệu về các dịch vụ chính của bảo tàng: 



 
 
LIÊN HỆ 

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại liên hệ và bản đồ dẫn tới bảo tàng 

 
 

2.1.2. Chức năng TÌM KIẾM 

Giúp người tham quan bảo tàng có thể dễ dàng tìm thấy các thông tin mà họ quan 

tâm 

 
 



2.1.3. Các chương trình tham quan ảo tích hợp vào Trang chủ website 

Gồm Tham quan bảo tàng ảo, Tham quan các vật thể 3D, Tham quan di sản khác 

… 

 
THAM QUAN BẢO TÀNG ẢO 

Sẽ dẫn tới chương trình tham quan bảo tàng ảo: 

 
TRẢI NGHIỆM HIỆN VẬT 3D: 

Sẽ giới thiệu các hiện vật tiêu biểu của bảo tàng được số hóa với công nghệ 3D 



 

2.2. Tích hợp hình ảnh số hóa các di sản văn hóa, cổ vật vào website 

Website bảo tàng được thiết kế để hỗ trợ chạy các chương trình tham quan ảo 

trực tiếp trên website bảo tàng. Ba chương trình tham quan ảo đã được xây dựng và tích 

hợp thành công vào website (Tham quan bảo tàng ảo, Tham quan các vật thể 3D …). 

Các chương trình có thể vận hành tự động hoặc cá nhân hóa theo sở thích của người 

dùng. Các chương trình có tính năng tương tác cao, có kèm theo âm thanh và lới bình 

bằng các ngôn ngữ khác nhau. 

2.3. Cài đặt ngôn ngữ và tạo các giao diện ngôn ngữ bằng tiếng nước ngoài 

Để phục vụ rộng hơn cho các đối tượng tham quan, đặc biệt là khách du lịch quốc 

tế thì trang web của bảo tàng đã được cài đặt và thiết kế các giao diện tương ứng bằng 

ba ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp: 

2.3.1. Giao diện website bằng ba ngôn ngữ 

Giao diện website tiếng Việt: 



 
 
Giao diện website tiếng Anh: 

 
 
Giao diện website tiếng Pháp: 



 
 

Các nội dung của các Mục và Tiểu mục thông tin đều được cập nhật theo các 

ngôn ngữ tương ứng. 

Các chương trình tham quan ảo cũng được chuyển tải sang các ngôn ngữ Việt, 

Anh và Pháp, cả các mô tả bằng chữ viết và lời giới thiệu bằng âm thanh: 

2.3.2. Chương trình tham quan ảo bằng ba ngôn ngữ 

Tiếng Việt: 

 
 
Tiếng Anh: 



 
 
Tiếng Pháp: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



2.3.2. Chương trình tham quan vật thể 3D bằng ba ngôn ngữ 
Tiếng Việt: 

 
 
Tiếng Anh: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiếng Pháp: 

  
 
3. Kết quả số hóa vật thể điển hình 

3.1. Lựa chọn cổ vật tiêu biểu để số hóa và công nghệ số hóa sử dụng 

Trong khuôn khổ của đề tài này thì nhóm tác giả đã lựa chọn và đưa vào số hóa 

05 vật thể có giá trị và tiêu biểu cho văn hóa, lịch sử của vùng đất Hưng Yên. Các vật 

thể lựa chọn bao gồm [26]: 

1. Tượng Quan âm Thiên thủ Thiên nhãn 

2. Bệ tượng phật đá hoa sen chùa Hương Lãng 

3. Bình gốm thế kỷ XVII 

4. Quan tài cổ Ân Thi 

5. Trống đồng Động Xá 

Về kỹ thuật số hóa: Nhóm nghiên cứu sử dụng số hóa 3D – một ký thuật phổ biến 

trong số hóa vật thể hiện nay. Với số hóa 3D người xem có thể xoay vật thể theo tất cả 

các hướng, phóng to, thu nhỏ vật thể ở các góc độ khác nhau để tham quan. Kỹ thuật 

này cho phép người xem có thể xem xét vật thể dễ dàng ở mọi góc độ, có tính trực quan 

và mỹ thuật cao. 

3.2. Viết và ghi âm lời giới thiệu bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp 

Để viết lời giới thiệu về từng cổ vật, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu các tài liệu 

giới thiệu về từng vật thể do bảo tàng cung cấp, từ đó chắt lọc và viết lời giới thiệu ngắn 

gọn, xúc tích với những thông tin nổi bật, quan trọng và có điểm nhấn về cổ vật. 

Sau khi hòa tất lời bình tiếng Việt thì phần giới thiệu này sẽ được dịch ra tiếng 

Anh và Pháp (có hiệu đính bằng chuyên gia là người bản ngữ). 

Phần giới thiệu sau đó được thu âm cũng bằng ba ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp) 

sau đó tích hợp vào trang giới thiệu cổ vật 3D trên trang web của bảo tàng tỉnh Hưng 

Yên. 



Chi tiết về nội dung giới thiệu các cổ vật bằng ba ngôn ngữ đượct rình bày ở phần 

4.3 dưới đây. 

3.3. Tích hợp các cổ vật số hóa 3D lên website của Bảo tàng 

Sau khi số hóa với công nghệ 3D thì các cổ vật được tích hợp lời giới thiệu bằng 

ba ngôn ngữ và tích hợp vào website bảo tàng. 

Giao diện tích hợp: 

+ Trên trang chủ 

 
+ Giao diện hiển thị chuyên trang: 

 
 



3.4. Kết quả số hóa và mô tả các vật thể trưng bày: 

1. TƯỢNG QUAN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN 

 
Lời giới thiệu[38]: 

Tiếng Việt: 

Tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn chùa Mễ Sở, Văn Giang Hưng Yên làm 

bằng gỗ mít phủ sơn, tọa trên tòa sen trong tư thế thiền định.  Đây là pho tượng có số 

lượng tay nhiều nhất Việt Nam với 1.014 cánh tay. Đi kèm với mỗi cánh tay là một con 

mắt được tạo tác một cách tinh xảo trong lòng bàn tay và được chia ra thành nhiều 

tầng, nhiều lớp khác nhau. Độc đáo hơn cả là những cánh tay lớn của tượng còn có 

thêm phần gập của khuỷu tay. 

Bệ tượng gồm 2 phần chính ghép khít lại với nhau trong khối bán cầu ở phần 

trên và khối bệ hình bát giác ở phần dưới. Đài sen là những tầng cánh sen được tạo 

dáng cách điệu. 

Tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn chùa Mễ Sở là hiện vật gốc độc bản quý 

hiếm, được các nghệ nhân xưa tạo tác hoàn toàn bằng kỹ thuật điêu khắc thủ công 

truyền thống hết sức công phu, tỷ mỷ, tiêu biểu cho nền mỹ thuật đầu thế kỷ XIX. Tượng 

đã được công nhận Bảo vật Quốc gia. 

Tiếng Anh: 

STATUE OF QUAN YIN THOUSAND EYES THOUSAND HANDS 

The Quan Yin statue of Mễ Sở pagoda, Văn Giang, Hưng Yên, is made of painted 

jackfruit wood. It is sitting on a lotus seat in a meditation posture. This is the statue with 

the largest number of arms and hands (1,014) in Vietnam. Each arm is accompanied 

with an exquisitely crafted eye held in the palm of the hand and divided into many layers. 

Even more unique is that the statue's large arms have additional elbow bends. 

The pedestal consists of two main parts that fit together in the hemisphere in the 

upper part and the octagonal base in the lower part. The lotus flower has styled petals. 

The Quan Yin statue of Mễ Sở pagoda is a rare and original artifact, created by 

ancient artisans using the elaborate and meticulous traditional hand-carving technique. 

It is representative of the early nineteenth century's fine arts. The statue has been 

recognized as a National Treasure. 



Tiếng Pháp: 

LA STATUE DU BOUDDHA AUX MILLE MAINS ET AUX MILLE YEUX 

(THIÊN THỦ THIÊN NHÃN) 

La statue du Bouddha est en bois de jacquier enrobée de peinture, assise sur une 

lotus en position de méditation. Il s'agit de la statue ayant le plus grand nombre de 

mains au Vietnam avec 1014 bras. A chaque bras dans la paume de la main il y a un œil 

magnifiquement conçu et divisé en de nombreuses couches différentes. Par ailleurs, ce 

qui est le plus original, les grands bras de la statue ont un coude supplémentaire. 

Le socle se compose de deux parties principales qui s’emboîtent : la partie 

supérieure a la forme d’un hémisphère et la partie inférieure est une base octogonale. 

La lotus est formée par des couches stylisées de pétales de lotus. 

 

2. BỆ TƯỢNG PHẬT ĐÁ HOA SEN CHÙA HƯƠNG LÃNG 

 
Lời giới thiệu[34]: 

Tiếng Việt: 

Bệ tượng Phật đá hoa sen chùa Hương Lãng là hiện vật trong chùa Hương Lãng 

(Viên giác tự) thuộc thôn Chùa, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ngôi 

chùa được Thái hậu Ỷ Lan xây dựng năm 1115, triều Lý. 

Bệ đá được chia làm ba tầng cơ bản, liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một bệ 

đá hoa sen hoàn chỉnh. 

Phần chân đế làm bằng nhiều phiến đá hình chữ nhật ghép khít lại với nhau. 

Phần thân tạo hình sư tử (ông Sấm), được thể hiện dưới dạng tượng tròn gồm cả 

phần đầu và thân. Hai chân trước sư tử chống vát hình chữ V, các móng nhọn sắc tì vào 

hai quả cầu, hai chân sau co gập. 

Phần trên cùng (đài sen): được tạo tác bởi một phiến đá xanh tạo thành mặt 

phẳng hình chữ nhật. Xung quanh mặt bệ đá chạm khắc 4 lớp cánh sen ngửa trên mô 

típ đài sen mãn khai. 

Bệ tượng Phật đá hoa sen chùa Hương Lãng còn được bảo lưu nguyên vẹn, là 

hiện vật gốc độc bản tiêu biểu cho nền mỹ thuật tạo hình thời Lý và được công nhận là 

Bảo vật quốc gia. 

Tiếng Anh: 



PEDESTAL OF BUDDHA STONE LOTUS FLOWER IN HƯƠNG LÃNG 

PAGODA 

The lotus stone Buddha statue stand is an artifact in Hương Lãng Pagoda (Viên 

Giác Tự) in Chùa village, Minh Hải commune, Văn Lâm district, Hưng Yên province. 

The pagoda was built by Queen Mother Ỷ Lan during the Lý Dynasty in 1115. 

The stone platform is divided into three basic floors, closely linked together to 

form a complete lotus stone pedestal. 

The base is made of many rectangular stones that fit closely together. 

The body is lion-shaped (Mr. Thunder) in the form of a circular statue including 

the head and the body. The lion's front legs are V-shaped, with its sharp nails leaning 

on two spheres, and its hind legs are bent. 

The top part (lotus) is made of a blue stone forming a rectangular plane. 4 layers 

of the upturned lotus petals by the motif of the full lotus are carved around the surface 

of the stone pedestal. 

The lotus stone pedestal of Hương Lãng pagoda is still intact. It is a unique 

original artifact, typical of the Lý artistry and recognized as a National Treasure 

Tiếng Pháp: 

LE SOCLE DE LA STATUE DU BOUDDHA EN PIERRE DE LOTUS DE LA 

PAGODE DE HƯƠNG LÃNG 

Le socle de la statue du Bouddha en pierre de lotus se trouve dans la pagode 

Hương Lãng (Viên Giác Tự) dans le village de Chùa, dans la commune de Minh Hải, 

district de Văn Lâm, province de Hưng Yên. La pagode a été construite en 1115 par la 

reine Ỷ Lan, sous la dynastie Lý. 

Le socle en pierre est divisé en trois étages principaux, étroitement liés entre eux 

pour former un piédestal en pierre de lotus perfectionné. 

La base inférieure est constituée de nombreuses dalles de pierre rectangulaires 

qui s'emboîtent. 

Le corps a la forme d'un lion, représenté sous la forme d'une statue circulaire 

comprenant la tête et le corps. Les deux pattes avant du lion sont en forme de V, des 

griffes pointues s'appuyant sur deux sphères, les pattes arrières sont pliées. 

La partie supérieure (lotus) est faite d’une pierre bleue formant une plate- forme 

rectangulaire. Autour de la surface du socle en pierre sont sculptées 4 couches de 

pétales de lotus fleuris. 

Le piédestal en pierre de lotus de la pagode Huong Lang est toujours intact, 

original et unique. Il est représentatif de la sculpture de la dynastie Lý et reconnu 

comme un trésor national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. BÌNH GỐM THẾ KỶ XVII 

 
Lời giới thiệu[35]: 

Tiếng Việt: 

Bình cổ cao, miệng loe, thân phình, thon dần về đáy, đế bằng. Ở phần vai tạo 

hình chiếc yếm diềm cánh sen. Toàn thân phủ men ngọc, hoa văn trang trí  màu xanh 

lam, ở phần cổ bình vẽ sơn thủy, ngư ông thổi sáo. Phần thân bình họa cảnh tùng, hạc, 

thiếu nữ hái sen, văn nhân gảy đàn. Trên cổ bình trang trí quai đôi rồng cách điệu. Bình 

thuộc dòng gốm cổ Trung Quốc, thế kỷ XVII. 

Tiếng Anh: 

VASE OF XVII CENTURY 

The vase has a high neck, a flared mouth, a bulging body tapering to the bottom, 

and a flat base. The shoulder is shaped as a lotus petal-shaped bib. The whole body is 

covered with celadon and blue decorative patterns. You can see a fisherman playing the 

flute on the neck of the vase. The body of the vase is ornamented with a cedar tree and 

a crane, a girl picking lotuses, and a writer plucking his guitar. The neck of the vase is 

decorated with stylized double handles. This vase belonged to the ancient Chinese 

pottery line in the seventeenth century. 

Tiếng Pháp: 

LA JARRA CÉRAMIQUE DU XVIIÈ SIÈCLE 

La jarre a un col haut, un bec évasé, un corps bombé, effilé vers le bas, un socle 

plat. L'épaule est ornée de lotus. Tout le corps est recouvert de céladon, décoré par des 

motifs bleus. Le col de la jarre est décoré par la peinture harmonieuse d’un paysage et 

l’image d’un pêcheur jouant de la flûte. Le corps de la jarre est décoré par la scène 

d’une fille cueillant le lotus, et d’un écrivain jouant de la guitare, d’un cèdre et d’une 

grue. Sur le col du vase, il y a deux poignées aux dragons stylisés. La jarre fait partie 

de l'ancien art de la poterie chinoise du XVIIe siècle. 

 

 

 



4. QUAN TÀI CỔ ÂN THI 

 
Lời giới thiệu[36]: 

Tiếng Việt: 

Quan tài được phát hiện trên cánh đồng thôn Phú, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi 

ngày 26 tháng 11 năm 1997. Quan tài có niên đại cách ngày nay 2500 -  2000 năm. Đây 

là hình thức chôn cất độc đáo của người Việt cổ thuộc thời kỳ văn hoá Đông Sơn. Quan 

tài có tiết diện hình tròn, làm từ thân cây gỗ lớn, được xẻ làm hai phần đặt chồng khít 

lên nhau. Mặt trong của quan tài được khoét rất đều và đẹp, bên ngoài không có dấu 

vết của việc chế tác. Kích thước quan tài rất lớn cho thấy chủ nhân là người giàu có, 

thuộc tầng lớp trên, có địa vị. Điều này thể hiện trong xã hội của người Việt cổ đã có 

sự phân hóa giàu - nghèo, dẫn tới hình thành các giai tầng trong xã hội. 

Tiếng Anh: 

ÂN THI ANCIENT COFFIN 

The coffin was discovered in the field of Phú village, Ân Thi town, Ân Thi district, 

on November 26, 1997. The coffin dates to the period of 2,500–2,000 years ago. This is 

a unique burial form of the ancient Vietnamese people of the Dông Sơn cultural period. 

The coffin has a circular cross-section made from a large wooden trunk, which is cut 

into two parts. These parts are placed on top of one another. The inside of the coffin is 

very evenly cut and beautiful, while the the outside part has no trace of manipulation. 

The huge size of the coffin proves that its owner belonged to a wealthy, upper-class, and 

had a high social status. This is reflected in the old Vietnamese society divided into the 

rich and the poor which were eventually transformed into social classes. 

Tiếng Pháp: 

L'ANCIEN CERCEUIL DE ÂN THI 

Le cercueil a été découvert le 26 novembre 1997 dans le champ du village de 

Phú, ville de Ân Thị, district de Ân Thị. Ce cercueil existait il y a entre 2500 et 2000 

ans. Il s'agit d'une forme funéraire originale des anciens Vietnamiens de la culture de 

Đông Sơn. Le cercueil est de forme circulaire, fait du tronc d’un grand arbre, coupé en 

deux parties, placées l'une sur l'autre. L'intérieur du cercueil est très bien coupé et beau, 

l'extérieur n'a aucune trace de manipulation. La grande taille du cercueil montre que le 

propriétaire était riche, de la classe supérieure et occupe une bonne position dans la 



société. Cela signifie que dans l'ancienne société vietnamienne, il existait déjà une 

distinction entre les riches et les pauvres, conduisant à la formation de classes sociales. 

 

5. TRỐNG ĐỒNG ĐỘNG XÁ 

 
Lời giới thiệu[37]: 

Tiếng Việt: 

Trống được phát hiện trong khi đào mương làm thủy lợi tại cánh đồng phía Đông, 

thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vào ngày 

23/12/1997. 

Trống đồng Động Xá được xếp vào loại Heger I trong hệ thống phân loại trống 

đồng của nhà khảo cổ học người Áo Franz Heger. Theo đánh giá của các nhà khoa học, 

trống có niên đại cách ngày nay 2300 - 2000 năm, thuộc Văn hóa Đông Sơn. 

Dáng trống cân đối, thân chia làm ba phần: Mặt trống, tang trống và thân trống. 

Bao quanh trống được khắc họa nhiều hoa văn phong phú: ngôi sao, hình người chèo 

thuyền, động vật, hoa văn hình học… 

Mặt trống được đúc nổi hình mặt trời, sao 9 cánh, chim Lạc. Rìa ngoài trên mặt 

trống, đúc nổi đối xứng 04 tượng Nhái (ngóe), đầu quay theo hướng ngược chiều kim 

đồng hồ. 

Tang trống trang trí hoa văn hình người chèo thuyền nối đuôi nhau theo hướng 

ngược chiều kim đồng hồ. Các thuyền có kích thước không đều nhau. Trên mỗi thuyền 

đúc nổi hình người trong tư thế ngồi, hoặc khom lưng với tóc búi gọn phía sau, mặc áo 

choàng có thắt lưng, người đầu đội mũ lông chim, tóc búi gọn và có thêm dải dài tỏa 

xuống, đeo khuyên tai lớn. 

Thân trống được chia làm hai phần: phần trên thân trống đồng Động Xá có 04 

khung hoa văn trang trí hình Trâu, Chim mỏ dài… đặc biệt là hình đôi trâu đang giao 

phối với vai u, sừng dài, cong, đuôi dài hoặc là những chú chim mỏ dài, cổ ngắn đậu 

trên lưng; Phần dưới thân trống choãi để trơn không trang trí hoa văn. 

Trống đồng Động Xá là hiện vật gốc, độc bản có giá trị về lịch sử, khoa học, 

thẩm mỹ cao. Khẳng định người Việt cổ thời đại Hùng Vương đã đến sinh cơ lập nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 



Trống là một tiêu bản đặc biệt, góp phần làm phong phú thêm cho sưu tập trống 

Đông Sơn ở Việt Nam, khẳng định Việt Nam là một quốc gia có truyền thống chế tạo và 

sử dụng trống đồng từ rất lâu đời. Đồng thời, là minh chứng cho sự phát triển đến đỉnh 

cao của kỹ thuật luyện kim thời cổ. 

Tiếng Anh: 

ĐỘNG XÁ BRONZE DRUM 

The drum was discovered while digging a ditch for irrigation in the East field, 

Động Xá village, Lương Bằng town, Kim Động district, Hưng Yên province on 

December 23, 1997. 

The Động Xá bronze drum is classified as Heger I in the classification system of 

bronze drums introduced by Franz Heger, the Austrian archaeologist. As the research 

shows, the drum is about 2,300–2,000 years ago, created by the Đông Sơn Culture. 

The drum shape is balanced, the body is divided into three parts: the drum face, 

the drum rim and the drum body. The drum surrounds are richly decorated with 

elaborate patterns such as stars, rowers' figures, animals, geometric patterns... 

The drum surface is embossed with the sun, a 9-pointed star, and a Lạc bird. The 

outer edge on the drum surface is symmetrically cast for 4 frog statues, whose heads 

turn in a counter-clockwise direction. 

The drum rim depicts rowing boatmen following each other in a counter-

clockwise direction. The boats are of uneven size. A human figure in each boat is 

embossed in a sitting position, or hunched over with their hair arranged in tidy buns, 

wearing caps with belts. The first person is wearing a feather cap and large earrings, 

with his hair arranged in a neat bun and decorated with extra-long silk ribbons. 

The drum body is divided into two parts. Its upper part has 4 decorative pattern 

frames shaped as buffalos, long-beaked birds... Of particular note is the image of a pair 

of mating buffalos with large shoulders, long, curved horns and long-tailed or long-

beaked birds with short necks sitting on the buffalos' backs; The lower part is smooth 

without any decorative patterns. 

The Động Xá bronze drum is an original and unique artifact of a high historical, 

scientific and aesthetic value. It proves that the ancient Vietnamese came to live in Hưng 

Yên province during the Hùng Vương period. 

The drum is a special specimen, enriching the Đông Sơn drum collection in 

Vietnam, affirming that Vietnam is a country with a long-standing tradition of making 

and using bronze drums. At the same time, it is a testament of the period when ancient 

metallurgical technology reached its peak. 

Tiếng Pháp: 

LE TAMBOUR EN BRONZE DE ĐỘNG XÁ 

Le tambour a été découvert le 23 décembre 1997 lors du creusement d’un fossé 

d'irrigation dans le champ de l'Est, village de Động Xá, ville de Lương Bằng, district de 

Kim Động, province de Hưng Yên. 

Le tambour en bronze de Động Xá est classé dans la catégorie Heger I du système 

de classification des tambours en bronze par l'archéologue autrichien Franz Heger. 

Selon les scientifiques, ce tambour a été fabriqué il y a entre 2000 et 2300 ans et fait 

partie de la culture de Đông Sơn. 

Bien proportionné, le tambour est divisé en 3 parties : face, plateau, et corps. 

L’ensemble du tambour est gravé de différents motifs : étoiles, figures de rameurs, 

animaux, motifs géométriques ... 



La face est occupée par une étoile à 9 branches en relief et des flamants. Le bord 

extérieur de la surface du tambour est gravé symétriquement de quatre statues de petites 

grenouilles dont la tête tourne dans le sens inverse des aiguiles d’une montre. 

Le plateau du tambour est décoré des rameurs de barques en queue dans le sens 

contraire des aiguilles d’une montre. Les barques sont de différentes dimensions. Sur 

chaque barque, une figure humaine est gravée en relief en position assise, ou courbée, 

avec les cheveux en chignon soigné, portant une cape avec une ceinture et une bande 

extra longue, un chapeau de plumes, et de grandes boucles d'oreilles. 

Le corps du tambour est divisé en deux parties : la partie supérieure et la partie 

inférieure. La partie supérieure du corps du tambour en bronze de Dong Xa comporte 

quatre cadres décorés de buffles, d’oiseaux au long bec... en particulier l'image d'une 

paire de buffles s'accouplant, avec des grosses épaules, de longues cornes courbes, de 

longues queues, ou des oiseaux au long bec et au cou court sur le dos des buffles ; La 

partie inférieure du corps du tambour est lisse sans aucun motif décoratif. 

Le tambour en bronze de Dong Xa est original et unique. Il possède une grande 

valeur historique, scientifique et esthétique. Il s’agit de preuves témoignant que les 

anciens Vietnamiens de l'époque du Roi Hùng Vương sont venus vivre dans la province 

de Hưng Yên. 

Ce tambour est un modèle spécial, contribuant à enrichir la collection de 

tambours de Đông Sơn au Vietnam, ce qui montre que le Vietnam est un pays de longue 

tradition de fabrication et d'utilisation de tambours en bronze. Il s’agit d’une preuve du 

développement avancé de l’ancienne technologie métallurgique. 

4. Kết quả xây dựng chuyến tham quan ảo bảo tàng tỉnh Hưng Yên 

4.1. Số hóa cảnh quan, không gian bảo tàng 

4.1.1. Lựa chọn cảnh và không gian để số hóa 

Với mục tiêu dẫn dắt người xem từ các cổ vật trưng bày ngoài trời, bài trí và thiết 

kế không gian ngoài, kiến trúc bên ngoài của bảo tàng đến các không gian trưng bày và 

cổ vật trưng bày bên trong bảo tàng thì nhóm nghiên cứu đã xây dựng kịch bản chuyến 

tham quan sẽ bắt đầu từ cảnh quan ngoài đến các không gian bên trong. 

Cảnh quan bên ngoài: Giới thiệu vị trí đặt bản tàng, tổng quan không gian nới đặt 

bảo tàng, các vật phẩm trưng bày bên ngoài, biểu tượng của bảo tàng và kiến trúc bên 

ngoài bảo tàng. 

Các không gian bên trong: Giới thiệu 3 tầng của bảo tàng với các không gian 

trưng bày khác nhau theo kế hoạch trưng bày của bảo tàng đã được phê duyệt. 

Trên cơ sở đó nghiên cứu đã lựa chọn các góc chụp tiêu biểu, điển hình để thực 

hiện ghi hình và ta tạo các chu cảnh tham quan tương ứng với các không gian bên ngoài 

và bên trong nêu trên. 

4.1.2. Xử lý kỹ thuật ảnh chụp và viết chương trình tạo chu cảnh tham quan 

Xử lý ảnh và tạo chu cảnh tham quan: Các ảnh chụp được xử lý và ghép để tạo 

các cảnh quay 360o theo từng nội dung giới thiệu trong kịch bản, sau đó được lập trình 

để tạo các cảnh quay tự động. 

Kết quả tạo ra 12 chu cảnh chính của chuyến/chương trình tham quan ảo [25]: 

Chu cảnh 1: Mặt trước bảo tàng 

Chu cảnh 2: Mặt bên bảo tàng 

Chu cảnh 3: Biểu tượng văn hóa Phố Hiến 

Chu cảnh 4: Máy bay UMiG 21 



Chu cảnh 5: Bệ phòng tên lửa CM 90 

Chu cảnh 6: Công trình Nhà bảo tàng 

Chu cảnh 7: Không gian trưng bày ngoài trời 

Chu cảnh 8: Pháo 122mm K31/37 

Chu cảnh 9: Không gian trưng bày chuyên đề 

Chu cảnh 10: Chủ đề “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ đại hội” 

Chu cảnh 11: Chủ đề “Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch – 75 năm xây dựng 

và phát triển” 

Chu cảnh 12: Không gian trưng bày cố định 

4.2. Viết nội dung và xây dựng chương trình tham quan ảo 

4.2.1. Viết nội dung và ghi âm lời bình cho từng chu cảnh bằng ba ngôn ngữ 

Trên cơ sở kịch bản được phê duyệt, nhóm nghiên cứu đã sưu tầm các thông tin 

liên quan tới các cảnh quan, không gian bên ngoài, biểu tượng hay các cổ vật được trưng 

bày bên ngoài bảo tàng, các quyết định bố trí không gian trưng bày bên trong bảo tàng 

để viết phần giới thiệu về các chu cảnh lựa chọn[7][12][24][28][31][32][33]. Các thông 

tin giới thiệu được chắt lọc, là những thông tin nổi bật, điểm nhấn của các từng chu cảnh. 

Sau khi viết các nội dung giới thiệu bằng tiếng Việt thì các nội dung này được dịch sang 

tiếng Anh và Pháp để tạo chuyến tham quan ảo bằng ngôn ngữ nước ngoài. Các nội dung 

mô tả đưọc dịch và hiệu đính bởi người bản địa. 

Các nội dung sau khi hiệu đính sẽ được tổ chức thu âm, xử lý kỹ thuật âm thanh 

và tích hợp vào từng chu cảnh. Với phần thu âm bằng tiếng nước ngoài thì nghiên cứu 

cũng sử dụng người bản địa để thu âm tiếng Anh và Pháp đảm bảo giọng đọc chuẩn bản 

địa. 

Để đảm bảo sự hấp dẫn của chương trình tham quan ảo và thể hiện tính nghệ 

thuật của sản phẩm, nhạc nền cũng được lựa chọn và tích hợp vào chương trình. 

Một nội dung nữa cũng được đưa vào chương trình tham quan ảo là thông tin về 

nhóm tác giả đóng góp vào xây dựng chương trình tham quan, bao gồm cả các cá nhân/tổ 

chức chịu trách nhiệm nội dung, dịch bản, âm nhạc, lời bình, đọc lời bình và thực hiện 

kỹ thuật. Thông tin về những cá nhân/tổ chức thực hiện được thể hiện trong chương 

trình tham quan ảo bằng cả ba ngôn ngữ: 



   
Chi tiết nội dung lời bình bằng ba ngôn ngữ được trình bày ở phần sau của Báo 

cáo này. 

4.2.2. Tính năng vận hành của chương trình tham quan bảo tàng ảo 

Chương trình tham quan ảo vừa có tính năng chạy tự động khi trang web mở ra 

vừa có các thanh công cụ để tùy chỉnh các tính năng theo nhu cầu người sử dụng. Các 

tính năng chính gồm: 

 

Bảng điều khiển 

 

Trở về đầu chu cảnh 

 

Thay đổi cách dùng chuột 

 

Tắt mở âm thanh (nhạc nền và đọc lời 

giới thiệu) 

 

Tắt/Mở tự chuyển cảnh (chu cảnh) 

 

Tắt/Mở tự chạy/quay của từng chu cảnh 

 

Bật/Tắt hướng dẫn 

 

Mở rộng/Thu nhỏ Bảng điều khiểm 

 

Tắt/Mở lời giới thiệu chu cảnh 

 

Tắt/Mở nhạc nền 

Ngoài ra người xem còn có thể tự tùy chỉnh với các thao tác/chức năng sau: 



- Bấm trực tiếp vào từng chu cảnh trong danh sách các chu cảnh hiển thị phía dưới màn 

hình chính: 

 
- Có thể xoay hình ảnh để xem phía trên, phía dưới, sang phải, sang trái từng chu 

cảnh 360o (giữ chuột và di lên/xuống/sang phải/sang trái) 

- Có thể Zoom in/Zoom out để xem chi tiết/toàn cảnh từng chu cảnh 360o (sử 

dụng nút tròn của chuột) 

Khi mở chương trình tham quan ảo trên nền tảng web thì chương trình sẽ tự chạy, 

tự xoay kèm theo âm nhạc và lời bình. Khi hết một chu cảnh sẽ tự động chuyển sang 

chu cảnh kế tiếp. Trong trường hợp muốn xem theo nhu cầu thi sử dụng các tính năng 

trên thanh công cụ và các tính năng bổ trợ khác như trình bày ở trên. 

4.2.3. Chương trình tham quan ảo tích hợp vào Trang chủ website 

Sau khi hoàn thiện, chương trình tham quan ảo được tích hợp lên website của 

Bảo tàng Hưng Yên. Khi người xem bấm vào link chương trình tham quan ảo từ website 

thì chương trình sẽ tự động chạy. 

Giao diện tích hợp chương trình tham quan ảo lên website Bảo tàng Hưng Yên: 

+ Giao diện nằm trên Trang chủ trang web: 

 
 

+ Giao diện hiển thị chính khi bấm vào link chương trình tham quan ảo: 



 

4.3. Tạo chuyến tham quan ảo tích hợp hình ảnh, media và nội dung 

Kết quả chuyến tham quan bảo tàng ảo gồm 12 chu cảnh, tích hợp âm nhạc và 

lời bình bằng ba ngôn ngữ: 

 

Chu cảnh 1: Mặt trước bảo tàng 

 
Lời bình: 

Tiếng Việt: 

Bảo tàng tỉnh Hưng Yên nằm trên đường Phạm Bạch Hổ, phường Hiến Nam, 

thành phố Hưng Yên được khởi công xây dựng ngày 17/5/2013 và đưa vào sử dụng từ 

tháng 10/2018 trong khuôn viên rộng 22.836m2. Đây là thiết chế văn hóa quan trọng, 

có ý nghĩa lâu dài về chính trị, tư tưởng, văn hóa - xã hội, nơi lưu giữ và phát huy các 

giá trị di sản văn hóa của tỉnh Hưng Yên phục vụ nhu cầu thăm quan, học tập, nghiên 

cứu và hưởng thụ văn hoá của nhân dân. 

Ảnh phụ: Hưng Yên thời thuộc Pháp 



 
Tiếng Anh: 

Hưng Yên Provincial Museum is located on Phạm Bạch Hổ Street, Hiến Nam 

Ward, Hưng Yên City. Its construction started on May 17, 2013. The Museum has been 

operating since October 2018, on a campus of 22,836 square meters. This is an 

important cultural institution of a standing political, ideological, socio-cultural 

significance, and a place to preserve and promote the cultural heritage values of Hưng 

Yên province to serve the local community's needs. There are excellent opportunities for 

its residents to study, research and enjoy their culture. 

Tiếng Pháp: 

Le musée de la province de Hưng Yên situé dans la rue Phạm Bạch Hổ, dans le 

quartier de Hiến Nam, dans la ville de Hưng Yên, sur un campus de 22836 mètres 

carrés, a été construit le 17 mai 2013 et mis en service à partir d'octobre 2018. Il s'agit 

d'une institution culturelle importante revêtant d’une signification politique, 

idéologique et socioculturelle. Ce lieu est destiné à la préservation et à la promotion 

des valeurs du patrimoine culturel de la province de Hưng Yên en répondant aux besoins 

de visite, d’études, de recherche, de découverte culturelle des habitants. 

 

Chu cảnh 2: Mặt bên bảo tàng 

 
Lời bình: 

Tiếng Việt: 
Bảo tàng tỉnh Hưng Yên nhìn hướng ra Quảng trường Nguyễn Văn Linh, liền kề với 

chùa Chuông - di tích được mệnh danh là “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” và đền Nam Hải Đại 



Vương (còn gọi là đền Trạ). Công trình có quy mô lớn, hiện đại, kiến trúc đồng bộ. Không gian 

và kiến trúc của Bảo tàng kết nối hài hòa với các di tích thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt 

Phố Hiến và cảnh quan xung quanh, là điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến với mảnh đất 

Hưng Yên văn hiến. 

Ảnh phụ: Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 

 
Tiếng Anh: 

Hưng Yên Provincial Museum is facing Nguyễn Văn Linh Square, adjacent to 

Chuông pagoda – the relic is dubbed “Phố Hiến – the first scenic spot” and Nam Hải 

Đại Vương Temple (also known as the Temple of Trạ). This is a large-scale modern 

synchronous architectural project. The museum's space and architecture blend 

harmoniously with the relics of Phố Hiến National Monument and the surrounding 

landscapes, making it an attractive destination for Hưng Yên visitors – the civilized land. 

Tiếng Pháp: 

Le musée provincial de Hưng Yên donne sur la place Nguyễn Văn Linh, et se 

trouve à côté de la pagode Chuông – un monument connu sous le nom de “Site 

pittoresque de premier rang de la ville Phố Hiến” et du temple du Grand Roi Nam Hải 

(appelé encore temple Trạ). Le musée est un grand monument moderne avec une 

architecture équilibrée. L'espace et l'architecture du musée sont en harmonie avec les 

monuments nationaux des sites historiques de Phố Hiến et le paysage environnant. Le 

musée est devenu une destination attrayante pour les visiteurs de la ville de Hưng Yên. 

 

Chu cảnh 3: Biểu tượng văn hóa Phố Hiến 

 
Lời bình: 



Tiếng Việt: 

Biểu tượng văn hóa Phố Hiến nằm phía bên phải nhà Bảo tàng, hướng nhìn ra 

Quảng trường Nguyễn Văn Linh, gồm bể cảnh, biểu tượng và khối phù điêu.  

Khối phù điêu hình cánh buồm, bố trí so le, đối xứng hai bên, kết cấu bằng đá 

khối đục hoa văn. Biểu tượng được đặt ở vị trí trung tâm, giữa các khối phù điêu, cao 

13m, thân ốp đá hoa cương, trên đặt biểu tượng dạng hình tròn được tạo thành bởi 

mạng lục giác. Nếu như hình ảnh cánh buồn có ý nghĩa gợi nhớ về sự sầm uất, tấp nập 

trên bến dưới thuyền của thương cảng Phố Hiến xưa, thì biểu tượng hình tròn giúp ta 

liên tưởng tới đặc sản nhãn lồng, thứ quả được mệnh danh là “vương giả chi quả”, nổi 

tiếng trong cả nước. Bể cảnh có hệ thống phun nước, đèn màu chiếu sáng cho khối phù 

điêu và biểu tượng. 

Ảnh phụ: Cây nhãn tổ Hưng Yên 

 
Tiếng Anh: 

Phố Hiến cultural symbol is located to the right of the Museum, facing Nguyễn 

Văn Linh Square, including an aquarium, a symbol and relief blocks. 

The relief blocks are sail-shaped and alternately and symmetrically arranged on 

both sides, with a patterned monolithic structure. The symbol is placed in the center, 

between 13-meter high relief blocks. The body is covered with marble, and a circular 

symbol formed by a hexagon above. If the image of the sail has a meaning reminiscent 

of the bustle of the old Phố Hiến commercial port, the circular symbol brings to our 

minds the “specialty of logan-longan”, which is known as is “royal fruit”, famous in 

the country. The aquarium has a sprinkler system and colored lights to illuminate the 

relief and the symbol. 

Tiếng Pháp: 

Les symboles culturels de Phố Hiến (la fontaine, l’icône de la ville et les supports 

des reliefs) sont situés sur le côté droit du musée, donnant sur la place Nguyễn Văn 

Linh. 

Les supports des reliefs en pierre gravée de motifs ont la forme d'une voile et 

sont disposés en quinconce, symétriques des deux côtés. L’icône de la ville est placée 

au centre, entre les blocs en relief qui mesurent 13m de haut. Le corps est recouvert de 

marbre, sur l’icône est disposé un cercle formé par le réseau hexagonal. Si l'image des 

ailes nous rappelle l’ancien port bondé de bateaux de Phố Hiến, le symbole du cercle 

nous fait penser au célèbre longane, aussi appelé 'Fruit du Roi'. La fontaine dispose 

d'un système d'arrosage et de lumières colorées pour éclairer les reliefs et l’icône de la 

ville. 

 

 

 

 

 



Chu cảnh 4: Máy bay UMiG 21 

 
Lời bình: 

Tiếng Việt: 

Máy bay UMiG 21, số hiệu 8229 và máy bay MiG 21 (BIS), số hiệu 5298.  

Hai chiếc máy bay này do Liên Xô sản xuất và viện trợ cho Việt Nam từ cuối thập 

niên 70 của thế kỷ XX, với các thông số kỹ thuật cơ bản giống nhau. Máy bay UMiG 21, 

số hiệu 8229 có 2 khoang lái, chủ yếu dùng để huấn luyện phi công; trong trường hợp 

cần thiết có thể thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tiêu diệt các mục tiêu như máy 

bay chiến đấu thông thường. Máy bay MiG 21 (BIS), số hiệu 5298 là máy bay chiến đấu, 

có nhiệm vụ đánh phá các mục tiêu mặt đất, yểm trợ hỏa lực cho bộ binh. 

Ảnh phụ: Thần đồng thơ Trần Đăng Khoa đội mũ rơm thời kháng chiến chống Mỹ 

 
Tiếng Anh: 

UMiG 21, No.8229 aircraft and MiG 21 (BIS), No.5298 aircraft 

These two aircraft were manufactured by the Soviet Union to provide aid to Vietnam in 

the late 70s of the twentieth century. They have the same basic specifications. UMiG 21 

– 8229 has 2 cockpits mainly used for pilot training; when required, this aircraft can 

fight and destroy targets like conventional fighters. MiG 21 (BIS) – 5298 is a fighter 

aircraft, which is responsible for hitting ground targets, providing fire support for 

infantry. 

Tiếng Pháp: 

Avion UMiG 21, numéro 8229 et avion MiG 21 (BIS), numéro 5298. 

Ces deux avions ont été fabriqués et offerts au Vietnam par l'Union soviétique à la fin 

des années 70 au XXe siècle, avec les mêmes caractéristiques techniques. L'avion UMiG 



21, numéro 8229, dispose de 2 cockpits, principalement utilisé pour la formation des 

pilotes. En cas de besoin, il est possible de le mobiliser pour effectuer des missions de 

combat, en détruisant des cibles comme des avions de combat. L'avion MiG 21 (BIS), 

numéro 5298, est un avion de chasse, chargé de détruire des cibles au sol, fournissant 

un appui-feu à l'infanterie. 

 

Chu cảnh 5: Bệ phòng tên lửa CM 90 

 
Lời bình: 

Tiếng Việt: 

Bệ phóng tên lửa CM-90 số hiệu 07323, đạn tên lửa Volga số hiệu 0942106 và 

xe thu phát số hiệu 037321 là thành phần thuộc tổ hợp tên lửa phòng không C-75M do 

Liên Xô sản xuất, được trang bị cho Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam 

làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, cơ động diễn tập, triển khai khí tài và xử 

lý các tình huống chiến đấu và bảo vệ các mục tiêu. Đạn tên lửa Volga là loại tên lửa 

phòng không có điều khiển, dùng để tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không 

như máy bay, khinh khí cầu, tên lửa có cánh ở tầm trung bình bằng mảnh đạn và bằng 

sóng xung kích; trong điều kiện cho phép có thể tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, mặt 

nước. Xe thu phát có nhiệm vụ tạo ra và phát các tín hiệu cao tần dưới dạng các cung 

vô tuyến có độ rộng nhỏ và công suất lớn lên không gian; sau đó thu nhận tín hiệu trả 

của tên lửa, chọn lọc theo tần số, biến đổi thành tín hiệu trung tần, khuếch đại và đưa 

sang các bộ phận khuếch đại chính ở xe điều khiển và xe tính toán. 

Súng cao xạ 14,5mm - 4K56, số hiệu 80115 được thiết kế năm 1944, do Trung 

Quốc sản xuất và viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Súng chuyên dùng 

cho các mục tiêu trên không tầm thấp. 

Ảnh phụ: Hầm chữ A trong kháng chiến chống Mỹ 



 
Tiếng Anh: 

The CM-90 No.07323 missile launcher, Volga missile ammunition No. 0942106 

and transceiver vehicle No. 037321 are part of the C-75M air defense missile complex 

produced by the Soviet Union. The Volga missile is an unmanned air defense missile 

used to destroy air attack vehicles such as aircraft, hot air balloons, and medium-range 

winged missiles with shrapnel and shock waves; under these conditions, targets on the 

ground or water can be destroyed. A transceiver is responsible for generating and 

transmitting high-frequency signals in the form of radio arcs with small-width and large 

capacity in space. They receive the missile's return signals, select them according to the 

frequencies, and convert them into intermediate signals, with further amplification and 

transfer to the main amplifiers in the control vehicle and the calculation vehicle. 

14.5 mm – 4K56 gun, No.80115 designed in 1944, was produced by China who provided 

aid to Vietnam during the war against the US. This gun is specialized for low-altitude 

aerial targets. 

Tiếng Pháp: 

Le lanceur de missiles CM-90 numéro 07323, le missile Volga numéro 0942106 

et le véhicule émetteur-récepteur numéro 037321 font partie du complexe de missiles de 

défense aérienne C-75M fabriqué par l'Union soviétique. Le missile Volga est un missile 

de défense aérienne télécommandé utilisé pour détruire des véhicules d'attaque 

aérienne tels que des avions, des ballons à air chaud, des missiles ailés à moyenne 

portée par des shrapnels et des ondes de choc. Dans certaines conditions, il peut 

détruire les cibles au sol ou sur l'eau. L'émetteur-récepteur est chargé de générer et de 

diffuser des signaux de haute fréquence sous forme d'arcs radio de faible largeur et de 

grande capacité dans l'espace et de capter ensuite le signal de retour du missile, de le 

sélectionner en fonction de la fréquence et de le convertir en signal de moyenne 

fréquence pour enfin l’amplifier et le transférer aux amplificateurs principaux du 

véhicule de contrôle et du véhicule de calcul. 

Le canon à feux 14,5 mm - 4K56, numéro 80115 conçu en 1944, fabriqué par la Chine 

et offert au Vietnam pendant la guerre contre les États-Unis. Il est utilisé pour détruire 

des cibles aériennes à basse altitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chu cảnh 6: Công trình Nhà bảo tàng 

 
Lời bình: 

Tiếng Việt: 

Công trình nhà Bảo tàng tỉnh Hưng Yên gồm 3 tầng với tổng diện tích xây dựng 

5.880m2. Công trình mang đường nét kiến trúc ngôi đình làng truyền thống ở Bắc Bộ, 

tạo hình mái dốc với tỷ lệ mái khá lớn và hiệu ứng xa gần tạo thành nhiều lớp mái. Tổng 

thể hình khối công trình được phân thành 3 khối theo chiều đứng: khối tầng trệt, khối 

thân nhà, khối mái.  

Tầng trệt là khu làm việc, hệ thống kho bảo quản tài liệu hiện vật và không gian 

dịch vụ; Tầng 2 và tầng 3 được thiết kế làm không gian trưng bày cố định, trưng bày 

chuyên đề, phòng chiếu phim, không gian khám phá sáng tạo và tổ chức các hoạt động 

của Bảo tàng. 

Ảnh phụ: Bản thiết kế Bảo tàng tỉnh Hưng Yên 

 
Tiếng Anh: 

Hưng Yên Provincial Museum consists of 3 floors with a total construction area 

of 5,880 m2. This work carries the architectural lines of the traditional communal house 

in the northern region of Vietnam and is shaped like a steep roof with a fairly large roof 

ratio and a far and near effect, creating many roof layers. The overall construction block 

is divided into 3 vertical blocks: a ground floor block, a body block and a roof block. 

The ground floor contains a working area, the storage system for storing 

documents and artifacts, and service facilities. The 2nd and 3rd floors are designed to 

be used as a permanent display space, a thematic showroom, a movie theater, and a 

venue for creative exploration and organization of the museum's activities. 



Tiếng Pháp: 

Le musée de la province Hưng Yên est composé de 3 étages d’une superficie 

totale de 5 880 m2. Le monument a des caractéristiques architecturales d'un temple du 

village traditionnel dans le Nord, dont le toit en pente est assez grand et dont les effets 

de loin et de près créent de nombreuses couches de toit. En panorama ce monument est 

divisé en 3 blocs verticaux : le bloc du rez-de-chaussée, le bloc central et le bloc de toit. 

Au rez-de-chaussée se trouvent des bureaux de travail, l’espace de services et le 

système de stockage pour préserver les documents. Les2ème et 3ème étages sont 

composés de l’espace d'exposition permanent, de l’exposition thématique, d’une salle 

de cinéma et d’un espace d'innovation et d'organisation des activités du Musée. 

 

Chu cảnh 7: Không gian trưng bày ngoài trời 

 
Lời bình: 

Tiếng Việt: 

Hiện nay, tại không gian trưng bày ngoài trời, ngoài một số trang thiết bị kỹ thuật 

quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên đang trưng bày một 

số hiện vật gốc và bản phục chế một số hiện vật tiêu biểu như: Chân cột cờ Phố Hiến, 

Bệ đá hoa sen chùa Trà Dương (xã Tống Trân, huyện Phù Cừ), Lăng quan Đại Tư đồ 

Nguyễn Bá Khanh (xã An Vỹ, huyện Khoái Châu), Bia “Cổ Việt thôn Diên Phúc tự bi 

minh” (chùa Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ), Tháp đất nung đền Đậu An (xã 

An Viên, huyện Tiên Lữ),…  

Sau khi Dự án trưng bày ngoài trời thực hiện, những hiện vật tiêu biểu có giá trị 

lịch sử - văn hóa, khoa học trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được trưng bày trong khuôn viên 

Bảo tàng phục vụ nhu cầu thăm quan, học tập, nghiên cứu của công chúng. 

Ảnh phụ: Tháp đất nung đền Đậu An 



 
Tiếng Anh: 

Currently, in addition to some military technical equipment of the Vietnam 

People's Army in the outdoor display space, Hưng Yên Provincial Museum is displaying 

some original and restored artifacts of typical artifacts such as a foot of Phố Hiến 

flagpole, the Lotus stone pedestal of Trà Dương pagoda (Tống Trân commune, Phù Cừ 

district), the mausoleum of Nguyễn Bá Khanh – a great mandarin (An Vỹ commune, 

Khoái Châu district), Stele “Cổ Việt thôn Diên Phúc tự bi minh” (Cảnh Lâm pagoda, 

Tân Việt commune, Yen My district), the Terracotta tower of Đậu An temple (An Viên 

commune, Tiên Lữ district), ... 

After the outdoor display project is complete, a number of provincial artifacts of 

historical, cultural and scientific value will be displayed at the Museum's campus to 

serve the residents' learning and recreational needs. 

Tiếng Pháp: 

Actuellement, dans l'espace d'exposition extérieur en plein air, à côté 

d’équipements techniques militaires de l'armée populaire du Vietnam, le musée 

provincial de Hung Yen présente également des objets originaux et des restaurations de 

certains objets typiques: le pied du mât du drapeau de Phố Hiến, le socle en pierre de 

lotus de la pagode Trà Dương (commune de Tống Trân, district de Phù Cừ), le tombeau 

de Nguyễn Bá Khanh (commune d'An Vỹ, district de Khoái Châu), la stèle de “Cổ Việt 

thôn Diên Phúc tự bi minh”(pagode Canh Lam, commune de Tân Việt, district de Yên 

Mỹ), la tour en terre cuite du temple de Đậu An (commune d'An Viên, district de Tiên 

Lữ), ... 

Une fois le projet d'exposition en plein air mis en œuvre, des objets typiques de 

valeurs historiques, culturelles et scientifiques de la province seront exposés sur le 

campus du Musée pour répondre aux besoins de visite, d’études et de recherche du 

public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chu cảnh 8: Pháo 122mm K31/37 

 
Lời bình: 

Tiếng Việt: 

Pháo 122mm K 31/37 là loại pháo dã chiến 122mm do Liên Xô thiết kế năm 

1937-1938, sản xuất năm 1941. Pháo chuyên dùng cho các mục tiêu cố định trên mặt 

đất hoặc có tầm thấp nên thường gọi là Pháo mặt đất. Pháo 122mm là một loại hỏa lực 

vô cùng hiệu quả, sức mạnh của nó vượt trội hoàn toàn các loại pháo khác của đối 

phương, góp phần làm nên tên tuổi lừng lẫy của pháo binh Xô Viết. Trong thời kỳ kháng 

chiến chống thực dân Pháp, Liên Xô viện trợ pháo 122mm K31/37 cho Quân đội nhân 

dân Việt Nam. 

Ảnh phụ: Hầm chỉ huy của tướng De Castries tại cứ điểm Điện Biên Phủ 

 
Tiếng Anh: 

The 122 mm K 31/37 is a 122 mm field gun designed in 1937-1938 and 

manufactured by the Soviet Union in 1941. This field gun is used for fixed ground or 

low-range targets, so it is often referred to as the Ground Cannon. The 122 mm K 31/37 

was an extremely effective firepower, whose strength completely surpassed that of 

enemy artillery equipment, contributing to the fame of the Soviet artillery. During the 

resistance war against French colonialism, the Soviet Union provided 122 mm K31 / 37 

to the Vietnam People's Army. 

Tiếng Pháp: 

Le canon 122 mm K 31/37 est un canon populaire de 122 mm conçu par l'Union 

soviétique entre 1937 et 1938 et fabriqué en 1941. Le canon utilisé pour détruire les 

cibles fixes au sol ou à faible portée, est souvent appelé le canon terrestre. Le canon de 



122 mm est une puissance de feu extrêmement efficace, dont la force dépasse d’autres 

types de canon ennemi, il a rendu célèbre l’Union soviétique pour la fabrication de 

canons. Pendant la guerre de résistance contre le colonialisme français, l'Union 

soviétique a fourni un canon K31 / 37 de 122 mm à l'armée populaire du Vietnam. 

 

Chu cảnh 9: Không gian trưng bày chuyên đề 

 
Lời bình: 

Tiếng Việt: 

Đây là không gian được thiết kế phục vụ trưng bày chuyên đề. Không gian khánh 

tiết ở giữa được thông tầng từ tầng 2 lên đến phần áp mái tạo sự quan hệ hữu cơ giữa 

các tầng trưng bày. Phía hai bên hiện đang trưng bày 02 chuyên đề gồm: “Đảng bộ tỉnh 

Hưng Yên qua các kỳ Đại hội” và “Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên - 75 

năm xây dựng và phát triển”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm 

ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước 

CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); Chào mừng chào mừng thành công Đại hội 

Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ảnh phụ: Nhân dân Hưng Yên tiến về thị xã Hưng Yên giành chính quyền trong Cách 

mạng tháng 8 năm 1945 

 
Tiếng Anh: 

This is a venue designed for thematic displays. The reception space in the middle is 

opened from the 2nd floor to the attic to create an organic relationship between the 

display floors. The two sides are currently displaying 2 topics including “Hưng Yên 



Provincial Party Committee through the congresses” and “Industry of Culture, Sports 

and Tourism – 75 years of construction and development”. This is a practical activity 

to celebrate the 75th anniversary of the successful August Revolution (August 19, 1945 

– August 19, 2020) and the National Day of the Socialist Republic of Vietnam 

(September 2, 1945 – September 2, 2020); Celebrate the success of the Party Congress 

at all levels to the XIX Party Congress of Hưng Yên Province, XIII National Congress 

of the Party. 

Tiếng Pháp: 

C'est un espace destiné à l’exposition thématique. L'espace au milieu est ouvert du 

deuxième étage au grenier pour créer une relation organique et harmonieuse entre les 

étages. Des deux côtés sont exposés les objets de deux thèmes différents : “Comité du 

Parti de la province de Hưng Yên à travers des congrès” et “Secteur de la culture, des 

sports et du tourisme - 75 ans de création et de développement”. Il s'agit d'une activité 

pratique pour célébrer le 75e anniversaire de la révolution d'août (19 août 1945 - 19 

août 2020) et la fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 

- 2 septembre 2020) ainsi que le succès du Congrès du Parti à tous les niveaux du XIXe 

Congrès du Parti de la province de Hưng Yên et du XIIIe Congrès national du Parti 

Communiste du Vietnam. 

 

Chu cảnh 10: Chủ đề “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ đại hội” 

 
Lời bình: 

Tiếng Việt: 

Chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ Đại hội”.Nội dung trưng bày 

chuyên đề thể hiện quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên; 

khẳng định vai trò, uy tín, năng lực của Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân góp phần cùng 

dân tộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như những thành tựu to lớn 

đạt được trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh; đồng thời phản ánh tinh 

thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất và thành công của Đại hội Đảng các cấp tỉnh Hưng 

Yên. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 

lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng. 



Ảnh phụ: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trình thủy nông Bắc Hưng Hải năm 1958 

 
Tiếng Anh: 

Topic “Party Committee of Hưng Yên province through the congresses” includes 5 sub-

topics: 

Theme 1: Hưng Yên's Party Committee through the congresses; 

Theme 2: The Party Committee of Hưng Yên province leads people to fight for national 

independence and unification; 

Theme 3: Achievements of the socio-economic development of Hưng Yên province in the 

innovation cause under the leadership of the Party Committee of Hưng Yên province; 

Theme 4: Secretary of the Provincial Party Committee through the periods; 

Theme 5: Party Congress at all levels to the XIXth Hưng Yên Party Congress of term 

2020 – 2025). 

Tiếng Pháp: 

Le thème “Comité du Parti de la province de Hưng Yên à travers des congrès”. 

Des expositions thématiques présentent le processus de construction et de 

développement du Comité du Parti de la province de Hưng Yên en affirmant le rôle, le 

prestige et la compétence du Comité provincial du Parti dans la direction du peuple 

dans la lutte pour l'indépendance et la réunification nationale ainsi que la réussite de 

grandes réalisations dans le développement économique et socio-culturel de la province 

et en reflètant l'esprit de démocratie, de solidarité, d’unicité et de succès du Congrès du 

Parti à tous les niveaux de la province de Hưng Yên. Il s’agit d’une prémisse importante 

pour organiser avec succès le XIXe Congrès du parti de la province de Hưng Yên, 2020-

2025, vers le XIIIe Congrès national du PCV. 

 

Chu cảnh 11: Chủ đề “Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch – 75 năm xây dựng và 

phát triển” 



 
Lời bình: 

Tiếng Việt: 

Chuyên đề: “Ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hưng Yên - 75 năm xây dựng 

và phát triển”.Nội dung chuyên đề thể hiện quá trình xây dựng và phát triển của ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên, từ thời điểm bắt đầu đầy khó khăn, thử thách, 

đến nay đã có bước tiến vượt bậc, lĩnh vực nào cũng gặt hái được những thành tựu đáng 

tự hào. Ngành đã xây dựng được nền móng cơ sở vật chất bước đầu của các thiết chế, 

khơi dậy được nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao bổ ích trong nhân 

dân, quảng bá hình ảnh đất và người Hưng Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế; 

đồng thời gây dựng được đội ngũ cán bộ đủ sức gánh vác nhiệm vụ, phát triển sự nghiệp, 

xứng đáng với truyền thống văn hiến. 

Ảnh phụ: Văn miếu Xích Đằng 

 
Tiếng Anh: 

Topic “Department of Culture, Sports and Tourism of Hưng Yên – 75 years of 

construction and development” includes 3 sub-topics: 

Theme 1: Hưng Yên Culture Sector – 75 years of construction and development; 

Theme 2: Strengthening and promoting physical training and sports activities; 

Theme 3: Hưng Yên Tourism – the attractive destination. 

These topics have illustrated the construction and development of Hưng Yên's 

Culture, Sports and Tourism, facing many difficulties and challenges from the beginning 

up to present, which is marked by a great progress. Every sector can boast of brilliant 

achievements. 



The department has built up the physical foundations of a number of institutions 

for many useful cultural and sports activities. Its major purpose is to promote Hung 

Yen's image both domestically and internationally; at the same time, it has provided 

highly qualified human resources who proudly share the province's cultural traditions. 

Tiếng Pháp: 

Thème: “Secteur de la culture, du sport et du tourisme de Hưng Yên - 75 ans de 

création et de développement”. Les contenus thématiques présentent le processus de 

construction et de développement du secteur de la culture, du sport et du tourisme de 

Hưng Yên, depuis sa naissance jusqu’à ce jour, incluant les grandes difficultés et défis 

ainsi que les grands progrès et succès remarquables dans tous les domaines. Ce secteur 

a construit les bases initiales des institutions, encouragé de nombreuses activités 

culturelles, artistiques et sportives utiles en contribuant à promouvoir l'image du 

paysage et du peuple Hưng Yên auprès des amis nationaux et internationaux ; en même 

temps, et à constituer un corps de cadres compétents. 

 

Chu cảnh 12: Không gian trưng bày cố định 

 
Lời bình: 

Tiếng Việt: 

Tầng 3 nhà trưng bày Bảo tàng được thế kế phục vụ trưng bày cố định. Theo định 

hướng, nội dung trưng bày cố định giới thiệu khái quát tiến trình lịch sử của tỉnh; chú 

trọng những mốc son và sự kiện lịch sử tiêu biểu đánh dấu bước phát triển của lịch sử 

- văn hóa Hưng Yên. Nội dung trưng bày được thể hiện độc đáo, đảm bảo tính hệ thống, 

cập nhật, linh hoạt, hấp dẫn và mang tính giáo dục cao; sử dụng tối đa các hiện vật gốc, 

kết nối hợp lý nội dung theo tiến trình lịch sử với các chuyên đề và sưu tập; đồng thời 

tạo các không gian để công chúng trải nghiệm, khám phá và sáng tạo; tạo thuận lợi tối 

đa cho hoạt động Bảo tàng và phục vụ công chúng. 

Ảnh phụ:Biểu tượng du lịch Hưng Yên 



 
Tiếng Anh: 

The 3rd floor of the Museum's gallery is designed for permanent displays. 

According to the orientation, the fixed display content is an overview of the province's 

historical process; its focus is on the milestones and typical historical events marking 

the development of Hưng Yên province's history and culture. The displayed contents are 

attractively and effectively arranged for systematic, up-to-date, flexible and highly 

educational purposes. They make maximum use of original artifacts and logically 

connect the historical content with relevant topics and collections, at the same time 

creating most favorable conditions for the Museum's activities and public services as 

well as opportunities to experience and explore the local history and culture. 

Tiếng Pháp: 

Le troisième étage du musée est conçu pour l'exposition permanente. En ce sens, 

les contenus d'exposition présentent l’évolution historique de la province en marquant 

des jalons et des événements historiques exemplaires des étapes de développement de 

l'histoire et la culture de la province Hưng Yên. Les expositions sont originales en 

assurant le systématique, l’actualité, la flexibilité, l’attractivité et l’éducation et en 

utilisant au maximum les objets originaux, reliant logiquement les contenus selon le 

processus historique aux sujets et aux collections. En parallèle, des espaces sont conçus 

pour que le public puisse admirer, découvrir et créer. 

 

 

 

 

  



KẾT LUẬN 

Đề tài đã đạt vượt mức mục tiêu đề ra, với các sản phẩm chất lượng cao cho phép 

các hình ảnh số hóa của Bảo tàng Hưng Yên được đưa lên trên môi trường internet để 

người tham quan có thể dễ dàng truy cập. Các sản phẩm chính bao gồm : 

Website Bảo tàng Hưng Yên đã được thiết kế với các chứng năng chính, giao 

diện đẹp và khoa học. Website vận hành tốt cả về tốc độ load thông tin, chất lượng hiển 

thị tin, ảnh, âm thanh và video. Website được thiết kế với 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp 

và các nội dung được dịch sang các ngôn ngữ tương ứng. 

Liên quan tới các chương trình tham quan ảo/số hóa di sản thì các chương trình 

đã được tích hợp thành công và vận hành hiệu quả, trơn chu trên website. Các hiệu ứng 

hình ảnh, âm thanh, văn bản được hiển thị đúng với tốc độ load thông tin nhanh, vận 

hành ổn định. 

Các trang thông tin đã có các thông tin cơ bản. Các nội dung thông tin sẽ được 

cập nhật trong quá trình vận hành, sử dụng (do Bảo tàng tỉnh Hưng Yên vận hành, quản 

lý). 

Chương trình tham quan ảo Bảo tàng Hưng Yên bao gồm các hình ảnh tiêu biểu 

về Bảo tàng từ cảnh quan bên ngoài, kiến trúc bảo tàng, các vật thể trưng bày ngoài trời, 

đến kiến trúc bên trong và các không gian trưng bày của bảo tàng. Chương trình tham 

quan ảo còn là một sản phẩm nghệ thuật được xây dựng kết hợp giữa hình ảnh, lời giới 

thiệu và âm nhạc làm tăng động lực và hứng thú cho người xem. 

Các cổ vật tiêu biểu của Bảo tàng Hưng Yên cũng được số hóa và đưa lên chuyên 

trang giới thiệu của Bảo tàng. Các sản phẩm được số hóa cẩn thận, tỷ mỉ, với các phần 

giới thiệu súc tích, có điểm nhấn, và bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp. 

Cả hai sản phẩm đã được tích hợp và chạy ổn định trên nền tảng Internet và đưuọc 

đặt trên website của Bảo tàng Hưng Yên. 
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