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Bài phát biểu Phó Đại sứ ASAZUMA Shinichi tại “Hội nghị đánh giá và tuyên dương 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn” 

(14h00, ngày 7 tháng 9 năm 2019, Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Nam)  

 

Kính thưa:  

- Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Ông Mai Phan Dũng, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam  

- Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam 

- Ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam 

Thưa toàn thể quý vị,  

 

● Thay mặt cho Chính phủ Nhật Bản, tôi xin bày tỏ sự vui mừng khi “Hội nghị đánh 

giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp 

Mỹ Sơn và Cù Lao Chàm” được tổ chức hết sức long trọng ngày hôm nay nhờ sự nỗ lực 

của các bên liên quan, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 20 năm Đô thị 

cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, 

10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. 

 

●Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị đánh giá lần 

này để việc bảo tồn các di sản nhân loại mà tỉnh Quảng Nam đang sở hữu bằng sự chung 

tay góp sức của các cơ quan và cá nhân liên quan sẽ tiếp tục được kế thừa. 

 

●Mối liên hệ giữa tỉnh Quảng Nam và Nhật Bản đã có lịch sử từ cách đây hơn 400 

năm, khởi nguồn từ việc những thương nhân Nhật Bản tới Hội An và xây dựng “phố 

người Nhật”. Trên nền tảng sự gắn kết đã có từ xa xưa giữa Hội An và Nhật Bản, năm 

1990, Nhật Bản đã bắt đầu tiến hành hoạt động hỗ trợ trên lĩnh vực văn hóa. 

 



  

2 

 

●Kể từ khi ký kết “Công ước di sản thế giới” vào năm 1992, Nhật Bản đã tiến hành 

nhiều hoạt động đóng góp đa dạng hướng tới mục đích của công ước này, cụ thể là xây 

dựng các hợp tác quốc tế và cơ chế hỗ trợ để bảo tồn các di sản văn hóa và di sản thiên 

nhiên với tư cách là những di sản của toàn nhân loại. Ví dụ như: 

- Nhật Bản đã đảm nhiệm vai trò quốc gia ủy viên trong 3 nhiệm kỳ, và 2 lần giữ vai 

trò nước phó chủ tịch tại Ủy ban di sản thế giới. 

- Năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thông qua Công ước di sản thế giới, Nhật Bản 

đã tổ chức “Buổi bế mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm thông qua Công ước di sản 

thế giới” tại Kyoto, và đưa ra “Tầm nhìn Kyoto” với nội dung định hướng triển khai 

việc thực hiện Công ước trong tương lai.. 

 

●Trong đó, chúng tôi cảm thấy hết sức vinh dự khi Nhật Bản có thể đồng hành cùng 

các quốc gia và tổ chức quốc tế đóng góp vào việc gìn giữ 3 di sản lớn của nhân loại tại 

tỉnh Quảng Nam. 

 

●Tôi cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ như hiện nay, 

việc tiếp tục bảo tồn 3 di sản là Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Cù Lao 

Chàm của tỉnh Quảng Nam ngày càng trở nên quan trọng. 

 

●Tôi xin bày tỏ sự kính trọng đối với các cơ quan liên quan của Chính phủ Việt Nam, 

các tổ chức quốc tế và các chuyên gia đã nỗ lực trong công tác bảo tồn các di sản nói 

trên. 

 

●Tôi xin có đôi lời về những hợp tác mà Nhật Bản đã thực hiện liên quan tới Đô thị cổ 

Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm. Để nâng cao sức hấp dẫn của di sản thế 

giới Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, cả 

chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản đã tăng cường hợp tác với các cơ quan liên quan 

của Việt Nam 
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●Trước hết, tại Hội An, từ năm 1990 đến năm 2002, Nhật Bản đã tiến hành các hợp tác 

kỹ thuật liên quan tới việc bảo tồn trùng tu Chùa Cầu và 7 nhóm 12 công trình kiến trúc 

truyền thống, thực hiện nghiên cứu kết hợp giữa lịch sử kiến trúc, lịch sử và khảo sát 

đời sống sinh hoạt. Những công trình nghiên cứu này đã được triển khai dưới sự hợp tác 

của Đại học nữ Showa đứng đầu là giáo sư TOMODA Hiromichi, Tổng cục Văn hóa 

Nhật Bản và các chuyên gia JICA, nhóm nghiên cứu người Việt Nam và nhóm hỗ trợ 

công tác trùng tu tại địa phương được hình thành góp phần vào việc nâng cao năng lực 

bảo tồn trùng tu. Trên cơ sở những hợp tác nói trên, tháng 11 năm 1999, Khu đô thị cổ 

Hội An đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Từ sau năm 2003, nhiều 

hoạt động giao lưu trong đó có Sự kiện Giao lưu Văn hóa Hội An – Nhật Bản cũng được 

tổ chức. Đặc biệt, vào năm 2017, Thủ tướng Nhật Bản ABE Shinzo đã cùng Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Hội An và thăm quan các công trình kiến trúc truyền thống. 

Bên cạnh đó, vào tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản đã đóng góp vào nỗ lực cải 

thiện chất lượng nước khu vực xung quanh Chùa Cầu qua việc xây dựng nhà máy xử lý 

nước thải tiên tiến bằng hợp tác viện trợ không hoàn lại. 

 

●Tại khu đền tháp Mỹ Sơn, với sự hỗ trợ của Nhật Bản từ năm 2003, cơ sở phục vụ 

công tác quản lý bảo tồn cũng như giới thiệu di tích cho khách tham quan đã được xây 

dựng tại cổng vào khu vực đền tháp Mỹ Sơn. 

 

●Tại Cù Lao Chàm, từ năm 2016 đến tháng 1 năm 2019, JICA đã thực hiện “Dự án đa 

dạng hóa sinh kế thông qua du lịch di sản tại các làng nông ngư nghiệp vùng sâu vùng 

xa”. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu của trường Đại học nữ Showa cũng tiến hành nhiều 

hoạt động hỗ trợ tại đây. 

 

●Cuối cùng, tôi xin chúc cho “Lễ kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ 

Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm – Hội 
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An được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới” diễn ra thành công tốt đẹp. Hi 

vọng rằng, các di tích và khu dự trữ sinh quyển này sẽ tiếp tục được bảo tồn và lưu giữ 

cho các thế hệ mai sau. 

 

Xin chân thành cảm ơn. 

 


