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Tôi đã chuyển công tác khỏi Trung 

tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội 

An đã hơn 5 năm. Nay nhận lời mời của 

Ban Biên tập về viết bài cho Tập san kỷ 

niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm 

với gợi ý là hãy viết về những kỷ niệm 

của mình trong quá trình công tác tại đơn 

vị. Tôi cảm thấy rất vui vì có dịp được 

chia sẻ với anh em đồng nghiệp cũ 

những kỷ niệm của một thời đáng nhớ 

khi công tác tại đây. Nhưng thú thật đến 

khi ngồi viết thì tôi rất lúng túng, chẳng 

biết viết gì và viết như thế nào. Bởi lẽ 

đối với tôi, Trung tâm Quản lý Bảo tồn 

Di tích (nay là Trung tâm Quản lý Bảo 

tồn Di sản Văn hóa Hội An) đã là ngôi 

nhà quá đỗi ấm áp, thân thương, nơi mà 

tôi đã từng gắn bó hơn 12 năm công tác, 

một khoảng thời gian khá dài với biết 

bao kỷ niệm, bao trải nghiệm đẹp thật 

khó quên, và nếu kể ra thì rất lê thê, sợ 

rằng không có hồi kết. Thôi kệ, dù ngắn, 

dài thế nào đi chăng nữa tôi cũng xin sẻ 

chia đôi dòng suy nghĩ về cơ quan cũ, 

bởi nơi ấy đối với tôi đã là một trường 

học lớn, là ngôi nhà hết sức thân thương. 

Ở đó có những người thầy, người anh, 

những bạn bè, đồng nghiệp luôn ấp áp, 

nhiệt huyết, chân thành.  

Tôi được nhận vào công tác tại 

Trung tâm vào tháng 11 năm 1999. Lúc 

đó, anh Hồ Tấn Cường làm Giám đốc 

Trung tâm. Đó cũng là một thời điểm hết 

sức thú vị, vì chỉ vài ngày sau đó, vào 

ngày 04/12/1999, khu phố cổ Hội An 

được công nhận là Di sản Văn hóa Thế 

giới. Lúc bấy giờ ở cơ quan, khuôn mặt 

ai ai cũng rạng ngời, vui sướng vì Hội 

An được vinh danh. Tôi cũng vậy, mặc 

dù khi ấy chưa hiểu nhiều về những giá 

trị lịch sử, giá trị văn hóa của Khu phố 

cổ những vẫn cảm thấy tự hào, thơm lây 

và thấy mình thật sự may mắn khi được 

vào công tác tại một cơ quan quản lý một 

di sản văn hóa của nhân loại - Đô thị 

thương cảng Hội An. Qua thời gian, càng 

gắn bó với công việc tại cơ quan, từ 

những tìm hiểu của bản thân cũng như từ 

sự chỉ dạy của các anh đi trước, chúng 

tôi cũng đã dần nhận ra những nét đẹp, 

cái hay,  cái quý của đất và người phố 

Hội để rồi ngày càng thấm hơn, yêu hơn 

cái tình phố, tình quê và tình người Hội 

An. 

Hơn 12 năm công tác tại Trung 

tâm, tôi thật sự diễm phúc khi được các 

anh lãnh đạo tin tưởng phân công đảm 

nhiệm nhiều nhiệm vụ công tác chuyên 

môn lẫn đoàn thể. Về chuyên môn, tôi từ 

một nhân viên lưu trữ, được phân công 

làm cán bộ chuyên môn và rồi làm Phó 

Bộ phận nghiệp vụ Quản lý di tích - một 

bộ phận mà các anh lãnh đạo cơ quan 
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thường ví von đây là “xương sống” của 

Trung tâm. Trong thời gian công tác tại 

đây, tôi cùng các anh em đồng nghiệp đã 

luôn đoàn kết, kề vai sát cánh, hỗ trợ 

nhau, tích cực tham mưu cho lãnh đạo 

triển khai rất nhiều hoạt động chuyên 

môn, nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn về các 

di tích kiến trúc nghệ thuật, các di tích 

khảo cổ học, lịch sử văn hóa, các di tích 

lịch sử đấu tranh cách mạng; các nghề, 

làng nghề truyền thống và các giá trị di 

sản văn hóa phi của Hội An;… trên cơ sở 

đó đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát 

huy phù hợp. Chính nhờ công tác tại bộ 

phận “xương sống” này; với sự hướng 

dẫn hết sức tận tình và chu đáo của các 

anh Hồ Tấn Cường, Nguyễn Đức Minh, 

Trần Ánh, Nguyễn Chí Trung, Trần Văn 

An, Tống Quốc Hưng, Trương Hoàng 

Vinh, chị Lê Thị Tuấn và nhiều anh chị 

em đồng nghiệp thân thương khác,… bản 

thân tôi cũng như phần lớn anh em cán 

bộ trẻ của bộ phận Quản lý Di tích đã 

dần nắm bắt được các thao tác nghiệp vụ 

rất đa dạng của hoạt động bảo tồn và 

phát huy di sản. Qua các hoạt động sinh 

hoạt chuyên đề, hội thảo, qua các đợt 

nghiên cứu, điền dã, sưu tầm, tôi đã dần 

trưởng thành hơn về chuyên môn, nghiệp 

vụ, để từ đó có thể tự tay viết được cái 

êtikết cho đàng hoàng, viết được cái đề 

cương triển lãm, trưng bày; biết mở được 

cái hố khai quật khảo cổ, biết thực hiện 

các bản vẽ ghi diễn biến khai quật, vẽ 

được các hiện vật, làm được cái báo cáo 

thám sát; viết được một bài nghiên cứu 

nhỏ, viết được cái lý lịch di tích, biết 

khảo sát nghiên cứu, xây dựng hồ sơ 

khoa học cho các di tích, các làng nghề, 

hay các loại hình diễn xướng để đề nghị 

cấp trên công nhận, xếp hạng;… Có thể 

nói rằng, từ quá trình công tác tại bộ 

phận nghiệp vụ Quản lý Di tích đã giúp 

chúng tôi ngày càng trưởng thành hơn 

trong cách nghĩ, cách làm, từ đó cùng 

chung tay đóng góp phần công sức nhỏ 

bé của mình cho sự phát triển của Trung 

tâm. 

Ngoài công tác chuyên môn, tôi rất 

may mắn được tập thể lãnh đạo Trung 

tâm giao phụ trách thêm các hoạt động 

công tác Đảng và đoàn thể. Cũng thật 

vinh dự và hạnh phúc khi được kinh qua 

các nhiệm vụ khác nhau như: Ủy viên 

BCH Đảng ủy; Bí thư Chi đoàn Thanh 

niên; Phó Chủ tịch Công đoàn Trung 

tâm; Phó Bí thư Chi bộ nghiệp vụ Quản 

lý - Tu bổ Di tích; rồi Bí thư  Chi bộ 

Quản lý Di tích. Chính những công việc 

được phân công này đã tạo cho tôi thêm 

nhiều cơ hội được trải nghiệm và thể 

hiện mình; để được gần gũi, sẻ chia 

nhiều hơn với anh em, đồng nghiệp về 

những kỷ niệm vui buồn trong công tác 

và cuộc sống; để được sống trong không 

khí cuồng nhiệt, được hò hét, được cháy 

hết mình trong các hoạt động phong trào; 

để bản thân tôi và nhiều anh em có thể tự 

tin hơn và vững hơn trước những chốn 

đông người. 

Một cơ duyên mới đến với tôi, 

tháng 5 năm 2011, tôi được điều chuyển 

về công tác tại Văn phòng Thành ủy Hội 

An. Chính những kiến thức tích lũy được 

khi công tác tại Trung tâm Quản lý Bảo 

tồn Di sản Văn hóa trong những năm 

trước đây đã giúp tôi rất nhiều trong 

công việc mới hiện nay. Có thể nói rằng, 

chính những kinh nghiệm quý từ quá 

trình học tập, công tác tại Trung tâm 
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cũng như tại Bộ phận nghiệp vụ Quản lý 

Di tích đã giúp cho tôi và nhiều anh em 

ngày một trưởng thành hơn trong công 

tác và cuộc sống. Sau này, cho dù có đi 

đâu, về đâu thì những tháng ngày công 

tác tại Trung tâm với tôi vẫn mãi là 

những hoài niệm đẹp, khó quên. Nơi ấy 

đối với tôi đã là mái trường và là ngôi 

nhà rất ấp áp, thân thương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


