


Tọa lạc trên mảnh đất Ba Đình lịch sử, Bảo tàng Hồ Chí Minh cùng với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu Di 

tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tạo thành một quần thể di tích lịch sử - văn hóa linh thiêng giữa 

lòng Thủ đô Hà Nội.

 Với vị trí giao thông thuận lợi, Bảo tàng Hồ Chí Minh được xây dựng tại điểm giao nhau giữa phố Ngọc 

Hà, Lê Hồng Phong và Chùa Một Cột. Toàn bộ diện tích hơn 18.000m2 được quy hoạch hợp lý với khuôn viên 

thoáng rộng, xen kẽ giữa những lối đi là những hàng cây cổ thụ xanh mướt, những khóm hoa nhiều màu sắc 

và thảm cỏ sạch sẽ. Khoảng sân bằng phẳng rộng rãi được bố trí thành điểm đỗ xe thuận tiện, an toàn phục 

vụ du khách khắp nơi.

 Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện lưu giữ hơn 17 vạn tài liệu, hiện vật với hệ thống trưng bày hiện đại, khoa học, 

không gian khám phá, trải nghiệm sinh động thu hút đông đảo các đối tượng khách đến tham quan, nghiên 

cứu, học tập, đặc biệt là các bạn trẻ. Ngoài ra, để phục vụ việc tổ chức các sự kiện, các cuộc họp, hội nghị, hội 

thảo, Bảo tàng có hệ thống phòng họp, hội trường với đầy đủ trang thiết bị, công nghệ hiện đại đáp ứng mọi 

nhu cầu của khách hàng. Khu vực sảnh rộng lớn bao quanh Bảo tàng là không gian ngoài trời lý tưởng để tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, quảng bá và giới thiệu sản phẩm…

 Hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác giữ gìn và phát huy các 

giá trị di sản Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước, trở thành điểm đến hấp dẫn với đồng bào và khách quốc tế, 

nơi đem lại cho họ những trải nghiệm sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp, về tư tưởng, phong cách của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất.

 Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp theo phương châm Chu đáo - Hiệu quả - An toàn, Bảo 

tàng Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách.

 Hãy đến với chúng tôi, Bảo tàng Hồ Chí Minh luôn chào đón bạn!

GIÁM ĐỐC BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

TS. VŨ MẠNH HÀ

THƯ NGỎ!



GIỚI THIỆU
Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bảo tàng lưu niệm danh nhân lớn nhất Việt Nam được khởi công xây dựng ngày 31/8/1985 và 

khánh thành vào ngày 19/5/1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kiến trúc tòa nhà Bảo tàng 

mang biểu tượng bông hoa sen trắng, độc đáo hài hòa giữa trung tâm Ba Đình lịch sử. Bảo tàng Hồ Chí Minh ngoài ý 

nghĩa văn hóa tiêu biểu còn là nơi thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, những tình cảm thiêng liêng của nhân dân Việt Nam, 

kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với Người.

Bảo tàng Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài chức năng hoạt động 

chuyên môn nghiệp vụ, Bảo tàng được giao nhiệm vụ phát huy chức năng của một công trình văn hóa để phục vụ các tầng 

lớp nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội diễn, hội thảo, tổ chức các trưng bày, các hoạt động trải 

nghiệm, các chương trình vui chơi giải trí, các cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chặng đường phát triển của 

mình, Bảo tàng luôn nỗ lực đổi mới không ngừng và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các trang thiết bị hiện 

đại để mang đến cho quý khách các dịch vụ chất lượng và hiệu quả.
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Bảo tàng Hồ Chí Minh là một công trình lớn của đất nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh với 

hệ thống kho lưu trữ đồ sộ và hệ thống trưng bày hiện đại.

- Kho Cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ, bảo quản số lượng lớn nhất các sưu tập 

tài liệu, hiện vật gốc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hệ thống kho  được thiết kế khoa học, với 

các thiết bị kỹ thuật hiện đại nhằm bảo quản lâu dài và tốt nhất các tài liệu, hiện vật gốc 

theo từng chất liệu, loại hình. 

- Ngoài Kho Cơ sở, Bảo tàng Hồ Chí Minh có hệ thống Kho Tư liệu và Thư viện chuyên về 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, đây cũng là một trung tâm thông tin lớn lưu trữ và 

phục vụ các đối tượng có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, khai thác về tư tưởng đạo đức 

phong cách Hồ Chí Minh, về thân thế và sự nghiệp cách mạng của người. Kho Tư liệu và 

Thư viện của Bảo tàng là một địa chỉ thiết thực, tin cậy với bạn đọc trong và ngoài nước.

- Bảo tàng có không gian trưng bày 4000m2 với hơn 2000 tài liệu, hiện vật, giới thiệu về 

cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với nội dung trưng bày 

phong phú kết hợp các giải pháp mỹ thuật khoa học, hệ thống đai trưng bày nhiều lớp, 

nhiều diện, các tổ hợp nghệ thuật độc đáo và hệ thống chiếu sáng hiện đại đã tạo hứng 

thú, hấp dẫn cho khách tham quan mỗi khi đến Bảo tàng.

ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN

30 Phút tới Sân bay Quốc tế Nội Bài

10 Phút tới Trung tâm thành phố

Bãi đỗ xe với sức chứa lớn

Nhiều địa điểm thu hút xung quanh bảo tàng
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Với vị trí trung tâm quận Ba Đình, thuận lợi cho việc đi lại cùng với 

không gian rộng lớn, Bảo tàng Hồ Chí Minh luôn đáp ứng các yêu 

cầu của qu  và quảng bá cho các lĩnh vực văn hóa khác nhau cũng 

như dựng lên các sân khấu ngoài trời khi cần thiết.

Đối với không gian bên trong Bảo tàng, hệ thống hội trường có 

diện tích từ 100m2 đến gần 500m2 cùng với các phòng chức năng 

có trang bị thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại, chuyên nghiệp, là 

địa điểm phù hợp phục vụ cho các cuộc Hội nghị, Hội thảo khoa 

học, Lễ tôn vinh, tổng kết, Hội diễn Văn nghệ và sinh hoạt chuyên 

đề rất thuận lợi.

NƠI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT, 

BÁO CÔNG, HỘI DIỄN, HỘI THẢO KHOA HỌC, 

TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ LÝ TƯỞNG
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SƠ ĐỒ BẢO TÀNG
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HỆ THỐNG PHÒNG HỌP CHỨC NĂNG VÀ
CÁC KHU VỰC TIỆN ÍCH KHÁC

Hệ thống phòng họp của Bảo tàng Hồ Chí Minh  

được thiết kế xây dựng và trang bị đầy đủ thiết 

bị  hiện đại phục vụ các hội thảo, sự kiện vừa và 

nhỏ.

Hệ thống trang thiết bị và cơ sở vật chất được 

vận  hành bởi đội ngũ chuyên gia và kỹ sư bề dày 

kinh nghiệm, đươc đào tạo bài bản về quản lý và 

tổ chức sự kiện.

Tất cả các khách hàng sẽ nhận được sự phục vụ  

với chất lượng cao nhất.
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HỘI TRƯỜNG VÀ CÁC PHÒNG HỌP Hiện tại Bảo tàng có 02 Hội trường chính và 04 Phòng họp với bố trí hợp lý

cho từng mục đích sử dụng.

PHÒNG

HỘI TRƯỜNG
CHÍNH

HỘI TRƯỜNG
TẦNG 2

PHÒNG
KHÁCH VIP

PHÒNG HỌP
01

PHÒNG HỌP
02 (Tầng 3)

PHÒNG HỌP
03 (Tầng 1)

DIỆN TÍCH 
(m2)

KÍCH THƯỚC 
(m)

CHIỀU CAO 
(m)

SỐ LƯỢNG GHẾ

300395 13,8 x 28,6

13,6 x 17,05

6,34 x 6,24

5,8 x 13,84

5,8 x 10,3

5,8 x 5,9

6,2

5,1

3,45

3,1

3,26

3,1

232

39,5

34,22

80,27

59,74

150

25

15

50

34
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HỘI TRƯỜNG LỚN TẦNG 1

Quy mô 350 chỗ ngồi

Hệ thống máy chiếu, màn chiếu (từ 6.000 Ansi lumen đến boxer 
30.000 lumen)

Hệ thống màn hình LED P4, P5 full color indoor

Hệ thống âm thanh, ánh sáng (L-acoustics, D&B,…) hiện đại.

Phòng họp được trang bị hệ thống họp trực tuyến với đầy đủ thiết bị 
hiện đại nhất.

Trang trí theo thiết kế và nhu cầu của khách hàng với mọi loại chất 
liệu.

Phục vụ nước và tiệc ngọt giữa giờ tùy theo yêu cầu của đối tác.

Phù hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, biểu diễn văn nghệ.

(Bảng giá liên hệ với nhân viên kinh doanh để có thông tin chi tiết) 
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PHÒNG HỌP CHỨC NĂNG

(Toàn bộ hệ thống phòng họp chức năng được trang bị trang bị hệ thống họp trực tuyến với đầy đủ thiết bị hiện đại nhất)

PHÒNG HỌP TẦNG 2 - 150 chỗ ngồi PHÒNG ĐÓN TIẾP VIP - 30 chỗ ngồi

PHÒNG HỌP 1 - 15 chỗ ngồi PHÒNG HỌP 2 - 50 chỗ ngồi PHÒNG HỌP 3 - 30 chỗ ngồi

9



CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Ngoài hệ thống phòng họp đã được trang bị các thiết bị phục vụ cho hội thảo, sự  kiện, Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng đã bổ sung và 

hoàn thiện hệ thống thiết bị phục  vụ cho các hội thảo trực tuyến (online) để đáp ứng với sự phát triển của công nghệ  thông tin và 

khoa học kỹ thuật, cũng như trong đại dịch COVID.

Tất cả hệ thống và thiết bị kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến đều được sản xuất bởi các thương hiệu tốt nhất. Và đã được kiểm chứng 

qua các cuộc họp ASEAN diễn ra tại Việt Nam năm 2020.

Với đội ngũ nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong việc vận hành và trang 

thiết  bị tốt nhất, hệ thống phòng họp của Bảo tàng Hồ Chí Minh hoàn toàn có 

thể đáp  ưng được các cuộc họp trực tuyến với nhiều điểm cầu ( họp “điểm – 

điểm” hoặc “điểm – đa điểm”) trong nước và quốc tế.
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Với diện tích hơn 1000m2 chạy bao quanh Bảo tàng Hồ Chí Minh, sảnh trước Bảo tàng thích 

hợp  để tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trưng bày sản phẩm,…SẢNH TRƯỚC  BẢO TÀNG
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S A L E S  H O T L I N E

0978 24 9779
0976 866 236

19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

baotanghochiminh.vn

sales.baotanghochiminh@gmail.com
Đơn vị vận hành: Thanh Productions


