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BÁO CÁO 
Tổng hợp thông tin Hội An trên báo chí tháng 7/2021

Trong tháng 7 các báo đã có khoảng hơn 50 tin, bài viết về Hội An, được 
Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội An-Website 
www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số tin bài nổi bật:

I. PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19:

*Một người ở TP.HCM nghi nhiễm COVID-19 đi nhiều chuyến bay ra 
Đà Nẵng, Hà Nội, đã được cách ly tại TP Hội An, Quảng Nam từ ngày 6-7; 
thông tin đăng trên Báo Tuổi trẻ ngày 10/07, Báo Quảng Nam ngày 11/7/2021:

Ông D. được công ty thuê căn hộ lưu trú 1 năm (từ 3-7-2021 đến 4-7-2022) 
ở phường Tân An, TP Hội An. Tối ngày 6-7 ông từ Hà Nội về sân bay Đà Nẵng, 
được đưa vào nhận phòng và khai báo y tế, UBND phường Tân An ra quyết định 
cách ly tại nơi lưu trú 14 ngày. 

Liên quan đến ca nhiễm covid-19 này có 3 trường hợp F1, 17 F2 và đều 
đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

https://tuoitre.vn/mot-nguoi-o-tp-hcm-nghi-nhiem-covid-19-di-nhieu-
chuyen-bay-ra-da-nang-ha-noi-20210710210853881.htm

* Hội An xử lý 112 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch, thông tin 
đăng trên Báo Quảng Nam ngày 14/7/2021:

Từ đầu năm đến nay, Công an TP.Hội An tích cực triển khai các hoạt 
động phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với việc thành lập Tổ kiểm tra lưu 
động trong công tác phòng dịch, Công an thành phố đã chỉ đạo công an 13 xã, 
phường “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà soát các trường hợp người về từ vùng 
dịch để báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố. Đến ngày 
14/7/2021, đã xử lý 112 trường hợp, phạt 111 trường hợp với số tiền hơn 166 
triệu đồng.

https://baoquangnam.vn/tin-an-ninh-trat-tu/hoi-an-xu-ly-112-truong-hop-vi-
pham-quy-dinh-phong-dich-114494.html

* Hội An xuất hiện ca dương tính Covid-19 có dịch tễ liên quan nhiều 
địa phương, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 18/7/2021:

Tối nay 18.7, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế xác nhận trên địa 
bàn TP.Hội An vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với Covid-19. Đây là 
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nhân viên bảo trì (SN 1996, quê xã Tiên Hà, Tiên Phước) của một công ty viễn 
thông tại Hội An. Dịch tễ ghi nhận hằng ngày bệnh nhân đi làm bảo trì tại các 
hộ gia đình, thỉnh thoảng đến số 540 Hai Bà Trưng (Hội An) để nhận vật tư.

Liên quan đến ca bệnh này, Ban Chỉ đạo Covid-19 cấp tỉnh thông tin hiện 
có 142 F1, bao gồm Tam Kỳ 22, Tiên Phước 56, Quế Sơn 18, Hội An 34, Điện 
Bàn 5, Núi Thành 6, Duy Xuyên 1 đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy 
mẫu xét nghiệm và 609 F2 cách ly tại nhà.

https://baoquangnam.vn/y-te/hoi-an-xuat-hien-ca-duong-tinh-covid-19-co-
dich-te-lien-quan-nhieu-dia-phuong-114703.html

*Hàng quán vỉa hè và nơi công cộng ở Hội An dừng phục vụ tại chỗ, 
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 20/7/2021:

Hôm 20.7, UBND TP.Hội An ban hành công văn siết chặt hơn nữa các 
biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, tạm dừng hình thức phục vụ 
tại chỗ đối với hàng quán vỉa hè và nơi công cộng.

Ngoài ra, TP.Hội An tiếp tục tạm dừng tất cả hình thức dạy và học tập 
trung; cấm tụ tập quá 20 người bên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh 
viện; không tổ chức các cuộc họp tập trung quá 30 người trong một phòng. 
Chính quyền TP.Hội An cũng đề nghị ban quản lý các chợ khẩn trương lắp đặt 
gác chắn không cho các loại phương tiện giao thông vào chợ, kẻ ô quy định giãn 
cách và thực hiện đảm bảo thông điệp 5K.

https://baoquangnam.vn/xa-hoi/hang-quan-via-he-va-noi-cong-cong-o-hoi-
an-dung-phuc-vu-tai-cho-114794.html

* Cách ly có thu phí tại Hội An: Góp phần thực hiện “mục tiêu kép”, 
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 20/7/2021:

Trên địa bàn TP.Hội An có 15 khách sạn và 25 villa lưu trú được phép thực 
hiện cách ly tập trung có thu phí đối với người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh 
về nước. Tổng lượng khách các khách sạn đã đón để thực hiện cách ly là 5.636 
người, trong đó lượng khách đã hoàn thành cách ly là 3.330 người. Số khách này 
đã trở về nơi cư trú và an toàn qua lần xét nghiệm thứ tư.

Rất nhiều người đã xúc động để lại những cảm nghĩ, tâm thư về những cử 
chỉ, nghĩa tình chăm sóc của đội ngũ nhân viên phục vụ tại các khách sạn trong 
những ngày thực hiện cách ly. Không ít người còn hẹn ngày trở lại với Hội An 
khi dịch bệnh được đẩy lùi.

Nhờ được phép thực hiện cách ly có thu phí nên các khách sạn đã giải 
quyết việc làm cho gần 5.000 lao động, góp thêm nguồn thu cho các doanh 
nghiệp.

https://baoquangnam.vn/y-te/cach-ly-co-thu-phi-tai-hoi-an-gop-phan-thuc-
hien-muc-tieu-kep-114766.html

* Hội An tăng cường kiểm soát giá cả hàng hóa, thông tin đăng trên Báo 
Quảng Nam ngày 21/7/2021:
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Ngày 20.7, UBND TP.Hội An ban hành văn bản triển khai các biện pháp 
siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, trong đó 
yêu cầu tăng cường kiểm soát giá cả hàng hóa.

https://baoquangnam.vn/kinh-te/hoi-an-tang-cuong-kiem-soat-gia-ca-hang-
hoa-114823.html

* Một người bán cà phê ở Hội An nghi ngờ dương tính Covid-19, chưa 
rõ nguồn lây, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 24/7/2021:

Chính quyền TP.Hội An đã phát thông báo cho người dân từng đến quán 
Cà phê Bảo (72B Lê Hồng Phong, Tân An, Hội An) nhanh chóng khai báo và 
chờ thông tin từ cơ quan chức năng khi người bán cà phê tại đây đang nghi ngờ 
mắc Covid-19.

https://baoquangnam.vn/xa-hoi/mot-nguoi-ban-ca-phe-o-hoi-an-nghi-ngo-
duong-tinh-covid-19-chua-ro-nguon-lay-115036.html

* Hội An yêu cầu người dân không ra khỏi thành phố vì có ca dương 
tính Covid-19, thông tin đăng trên Báo Thanh niên ngày 25/7/2021:

Sau khi phát hiện ca dương tính Covid-19 không rõ nguồn lây, Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 Hội An yêu cầu người từng đến quán cà phê Bảo (ngã 
tư Lê Hồng Phong - Tôn Đức Thắng) trong vòng 7 ngày qua khẩn trương khai báo 
y tế với trạm y tế địa phương. Những người thuộc diện F1, F2 phải tuân thủ sự 
hướng dẫn của chính quyền địa phương. Từ trong đêm 24.7, cho đến ngày 25.7, 
yêu cầu người dân Hội An không được ra khỏi thành phố, trừ trường hợp đặc biệt 
được cơ quan chức năng giải quyết cụ thể.

https://thanhnien.vn/thoi-su/hoi-an-yeu-cau-nguoi-dan-khong-ra-khoi-thanh-
pho-vi-co-ca-duong-tinh-covid-19-1419979.html

* Phát hiện 5 ca nghi nhiễm Covid-19, Hội An trắng đêm truy vết, thông 
tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 25/7/2021:

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An, 5 ca nghi nhiễm 
được thông báo sáng 25/7 gồm 1 trường hợp ở quán cà phê Bảo (đường Lê 
Hồng Phong, khối Hòa Thanh, phường Tân An) phát hiện vào tối qua 24.7 và 3 
trường hợp là F1 bao gồm cha mẹ, nhân viên phục vụ tại quán cà phê Bảo. Một 
trường hợp nghi nhiễm tại khối phố Trảng Sỏi (phường Thanh Hà) chưa rõ 
nguồn lây.

https://baoquangnam.vn/xa-hoi/phat-hien-5-ca-nghi-nhiem-covid-19-hoi-an-
trang-dem-truy-vet-115039.html

* Từ ngày 26.7, áp dụng Chỉ thị 16 đối với phường Tân An, Thanh Hà và 
thôn Trảng Suối (xã Cẩm Hà), thông tin đăng trên các Báo Quảng Nam, 
vietnamnet.vn, vov.vn, laodong.vn ngày 25/7/2021:

Sáng  25.7, tại TP.Hội An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì 
buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hội An, thị xã Điện Bàn và các ngành liên quan 
về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Lãnh đạo tỉnh thống 

https://baoquangnam.vn/kinh-te/hoi-an-tang-cuong-kiem-soat-gia-ca-hang-hoa-114823.html
https://baoquangnam.vn/kinh-te/hoi-an-tang-cuong-kiem-soat-gia-ca-hang-hoa-114823.html
https://baoquangnam.vn/xa-hoi/mot-nguoi-ban-ca-phe-o-hoi-an-nghi-ngo-duong-tinh-covid-19-chua-ro-nguon-lay-115036.html
https://baoquangnam.vn/xa-hoi/mot-nguoi-ban-ca-phe-o-hoi-an-nghi-ngo-duong-tinh-covid-19-chua-ro-nguon-lay-115036.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-tang-cuong-phong-toa-dich-benh-1419480.html
https://thanhnien.vn/khai-bao-y-te/
https://thanhnien.vn/khai-bao-y-te/
https://thanhnien.vn/thoi-su/tinh-hinh-covid-19-sang-257-tphcm-phat-hien-2328-ca-nhiem-moi-1419961.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/hoi-an-yeu-cau-nguoi-dan-khong-ra-khoi-thanh-pho-vi-co-ca-duong-tinh-covid-19-1419979.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/hoi-an-yeu-cau-nguoi-dan-khong-ra-khoi-thanh-pho-vi-co-ca-duong-tinh-covid-19-1419979.html
https://baoquangnam.vn/xa-hoi/phat-hien-5-ca-nghi-nhiem-covid-19-hoi-an-trang-dem-truy-vet-115039.html
https://baoquangnam.vn/xa-hoi/phat-hien-5-ca-nghi-nhiem-covid-19-hoi-an-trang-dem-truy-vet-115039.html


nhất áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa phương của 
Hội An gồm phường Tân An, Thanh Hà và thôn Trảng Suối (xã Cẩm Hà) từ 0 
giờ ngày 26.7, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm diện rộng toàn dân (bằng cách gộp 
đại diện hộ gia đình) tại các khu vực này. Các khu vực còn lại trên địa bàn thành 
phố thực hiện theo Chỉ thị 15, trừ xã đảo Tân Hiệp thực hiện theo Chỉ thị 19 của 
Thủ tướng Chính phủ.

https://laodong.vn/y-te/hoi-an-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-16-tu-
0h-ngay-267-934385.ldo

* Hội An siết chặt phòng dịch tại khu cách ly tập trung có thu phí, thông 
tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 25/7/2021:

UBND TP.Hội An yêu cầu trong quá trình vận chuyển khách từ các nơi vào 
Quảng Nam và ngược lại phải thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch. Lái xe, 
nhân viên cùng đi phải có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-
2 theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên được thực hiện trong 
vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu; giấy xác nhận tuyến đường vận chuyển do khách 
sạn cung cấp; cung cấp đầy đủ thông tin về phương tiện, biển số xe, loại xe, thời 
gian lưu thông, người lái xe. Lái xe và nhân viên cùng đi phải mang đồ bảo hộ y tế 
suốt lộ trình; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch và chỉ đến vị trí xác định 
trong giấy xác nhận.

https://baoquangnam.vn/y-te/hoi-an-siet-chat-phong-dich-tai-khu-cach-ly-tap-
trung-co-thu-phi-115044.html

* Hội An, Điện Bàn lập 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, 
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 26/7/2021:

Ngày 25.7, UBND TP.Hội An quyết định lập 5 chốt kiểm soát phòng 
chống dịch Covid-19 và thị xã Điện Bàn lập 4 chốt tại cửa ngõ ra vào 2 địa 
phương. Năm chốt ở Hội An gồm: chốt số 1 tại ngã tư Thương Tín (phường 
Thanh Hà), chốt số 2 tại ngã ba Lai Nghi (phường Thanh Hà), chốt số 3 tại Dốc 
Luyện (phường Cẩm An), chốt số 4 tại ngã ba An Dương Vương - Điện Biên 
Phủ (phường Thanh Hà), chốt số 5 tại cầu Cửa Đại (xã Cẩm Thanh).

https://baoquangnam.vn/xa-hoi/hoi-an-dien-ban-lap-9-chot-kiem-soat-phong-
chong-dich-covid-19-115063.html

* Hội An thêm 3 ca mắc Covid-19 tại khu cách ly tập trung, thông tin 
đăng trên Báo Quảng Nam ngày 27/7/2021:

Tối 27.7, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh thông tin về số ca 
mắc mới trong ngày tại Quảng Nam.  3 ca bệnh công bố trong ngày là những ca 
bệnh lây nhiễm thứ phát, đều đang cách ly tập trung tại TP.Hội An. Liên quan 
đến 3 ca bệnh này, Hội An và Điện Bàn có 33 trường hợp F1 được giám sát, 
cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. 

https://baoquangnam.vn/xa-hoi/hoi-an-them-3-ca-mac-covid-19-tai-khu-cach-
ly-tap-trung-115161.html
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* Tạm ngưng hoạt động bến, chợ cá Thanh Hà để phòng dịch, thông tin 
đăng trên Báo Quảng Nam ngày 28/7/2021:

 UBND phường Thanh Hà (TP.Hội An) thông báo tạm dừng tất cả hoạt 
động kinh doanh buôn bán tại bến và chợ cá Thanh Hà từ 17 giờ ngày 28.7 cho 
đến khi có thông báo mới, do ghi nhận ca nghi nhiễm Covid-19 tại khu vực này.

https://baoquangnam.vn/xa-hoi/tam-ngung-hoat-dong-ben-cho-ca-thanh-ha-
de-phong-dich-115204.html

* Từ 6h ngày 31/7 đến 6h ngày 14/8/2021, thực hiện giãn cách toàn TP 
Hội An theo Chỉ thị 16/CT-TTg, riêng xã đảo Tân Hiệp áp dụng Chỉ thị 
15/CT-TTg, thông tin đăng trên các báo vnexpress.net, viettimes.vn, vov.vn, 
baochinhphu.vn, tienphong.vn trong ngày 29 và 30 /7/2021:

https://vnexpress.net/hoi-an-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-16-4332697.html
http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Hoi-An-thuc-hien-gian-cach-

xa-hoi-theo-Chi-thi-16/440520.vgp

II. KINH TẾ - XÃ HỘI:
* Hiệu quả vốn vay chính sách xã hội ở Hội An, thông tin đăng trên Báo 

Quảng Nam ngày 14/7/2021:
Các chương trình tín dụng ưu đãi tại Hội An được triển khai hiệu quả, 

đồng vốn đến đúng đối tượng, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển 
kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

https://baoquangnam.vn/thuong-mai-dich-vu/hieu-qua-von-vay-chinh-sach-
xa-hoi-o-hoi-an-114462.html

* Nhà cổ giá hàng chục tỷ đồng ở Hội An được rao bán vì dịch Covid-
19, thông tin đăng trên vietnamnet.vn ngày 15/7/2021:

Ảnh hưởng 4 đợt dịch Covid-19 liên tiếp trong gần 2 năm qua, nhiều chủ 
nhà ở Hội An (Quảng Nam) treo bảng cho thuê, rao bán vì không cầm cự được.

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/nha-co-o-hoi-an-duoc-rao-ban-
hang-loat-vi-dich-covid-19-756124.html

* Hội An triển khai chính sách của Chính phủ về hỗ trợ người lao động, 
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 14/7/2021:

Sáng 19.7, UBND TP.Hội An tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 68, ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết 
định số 23, ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện 
một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

https://baoquangnam.vn/xa-hoi/hoi-an-trien-khai-chinh-sach-cua-chinh-phu-
ve-ho-tro-nguoi-lao-dong-114776.html
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* Hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho người lao động Hội An, 
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 23/7/2021:

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hội An hiện đang triển khai 3 chính sách 
liên quan đến BHXH theo Nghị quyết 68 ngày 1.7.2021 của Chính phủ về hỗ trợ 
khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động bị tác động bởi dịch bệnh 
Covid-19.

https://baoquangnam.vn/lao-dong-viec-lam/hon-16-ty-dong-ho-tro-bao-
hiem-xa-hoi-cho-nguoi-lao-dong-hoi-an-114944.html

* Hàng quán, nhà cổ ở Hội An đóng cửa, rao bán vì dịch Covid-19, 
thông tin đăng trên kinhtedothi.vn ngày 29/7/2021:

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) 
vắng bóng du khách trong thời gian dài, nhiều nhà hàng phải đóng cửa, treo bảng 
cho thuê, rao bán. Các căn nhà cổ trị giá hàng chục tỷ đồng cũng được chủ rao bán.

https://kinhtedothi.vn/hang-quan-nha-co-o-hoi-an-dong-cua-rao-ban-vi-dich-
covid-19-429166.html

* Hội An tăng đột biến số người rút bảo hiểm xã hội một lần, thông tin 
đăng trên Báo Quảng Nam ngày 30/7/2021:

Gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã làm kinh tế TP.Hội An bị ảnh 
hưởng nặng nề, nhất là ngành kinh tế chủ lực du lịch - dịch vụ. Nhiều doanh 
nghiệp đóng cửa, ngừng hoạt động; người lao động nghỉ việc, mất việc nên đã 
lựa chọn rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.

https://baoquangnam.vn/lao-dong-viec-lam/hoi-an-tang-dot-bien-so-nguoi-
rut-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-115267.html

III. VĂN HÓA– DU LỊCH :
* Du lịch Hội An đợi vắc xin, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 

02/7/2021:
Trong bối cảnh hiện nay, cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm quy 

định 5K của Bộ Y tế, triển khai tiêm vắc xin cho toàn dân là biện pháp phòng 
dịch an toàn, đây cũng là con đường để phục hồi du lịch cả nước nói chung, Hội 
An nói riêng.

https://baoquangnam.vn/du-lich/du-lich-hoi-an-doi-vac-xin-114009.html
* Phục hồi du lịch Hội An: Cơ hội luôn ở phía trước, thông tin đăng trên 

Báo Quảng Nam ngày 05/7/2021:
Dịch bệnh Covid-19 đã khiến mọi thứ ở Hội An thay đổi: Thị trường du 

khách “đóng băng”; hàng trăm nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp và khu phố 
cổ phải đóng cửa; cả chục nghìn lao động mất việc làm... Trong bối cảnh đó, 
Hội An vẫn luôn tự làm mới mình, chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng đón du 
khách quay trở lại.
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https://baoquangnam.vn/du-lich/phuc-hoi-du-lich-hoi-an-co-hoi-luon-o-phia-
truoc-114135.html

* Tour xe máy từ Huế đến Hội An lọt top 25 trải nghiệm tốt nhất thế 
giới, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 06/7/2021:

Trang website du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới TripAdvisor vừa công 
bố giải thưởng Travellers' Choice Awards 2021, trong đó tour xe máy từ Huế 
đến Hội An lọt vào hạng mục top 25 trải nghiệm tốt nhất thế giới.

https://baoquangnam.vn/du-lich/tour-xe-may-tu-hue-den-hoi-an-lot-top-25-
trai-nghiem-tot-nhat-the-gioi-114156.html

* Quy chế bảo vệ Khu phố cổ Hội An: Công cụ quan trọng để bảo vệ di 
sản, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 08/7/2021:

Để đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ 
Hội An trong giai đoạn mới, ngày 18.12.2020, UBND tỉnh có Quyết định số 19 
ban hành “Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An”, có hiệu 
lực thi hành từ ngày 1.1.2021. Đây là công vụ hữu hiệu để bảo vệ di sản Hội 
An.

https://baoquangnam.vn/van-hoa/quy-che-bao-ve-khu-pho-co-hoi-an-cong-
cu-quan-trong-de-bao-ve-di-san-114230.html

* Ký Ức Hội An mở bán vé ưu đãi giảm 50%, thông tin đăng trên Báo 
Quảng Nam ngày 13/7/2021:

Chương trình nghệ thuật thực cảnh Ký Ức Hội An tại Đảo Ký Ức Hội An áp 
dụng ưu đãi giảm 50% giá vé cho tất cả du khách, sử dụng đến cuối năm.

https://vnexpress.net/ky-uc-hoi-an-mo-ban-ve-uu-dai-giam-50-4308399.html
* Độc đáo tranh "vẽ" bằng lông gà ở phố cổ Hội An, thông tin đăng trên 

Báo Dân tộc và Phát triển ngày 15/7/2021:
Mỗi tác phẩm đều có cái độc đáo khác nhau, tôi không thể sáng tác bức thứ 

hai giống như bức thứ nhất, nên có một số tác phẩm tôi không bán, mặc dù đời 
nghệ nhân của tôi cũng không khá giả gì. Đó là lời tâm sự của ông Đinh Ngọc Đạt 
(61 tuổi) ở trong khu chợ phố cổ Hội An, số 13, Trần Quý Cáp (Hội An - Quảng 
Nam) - Một nghệ nhân có biệt tài "vẽ" tranh bằng lông gà.

https://baodantoc.vn/doc-dao-tranh-ve-bang-long-ga-o-pho-co-hoi-an-
1625629526638.htm

* Hội An: Khó khăn vì dịch Covid-19, nhân sự du lịch "xoay" đủ nghề, 
thông tin đăng trên Báo Dân trí ngày 22/7/2021:

Tại Hội An (Quảng Nam), nhiều lao động du lịch quay trở lại với nghề nông, 
hoặc làm công nhân, xe ôm công nghệ, bán hàng online… mưu sinh qua ngày, chờ 
du lịch phục hồi sau đại dịch Covid-19.

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/hoi-an-kho-khan-vi-dich-covid19-
nhan-su-du-lich-xoay-du-nghe-20210711121227526.htm
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IV. ĐÔ THỊ - MÔI TRƯỜNG:
* Vì sao 2 khu biệt thự dành cho giới nhà giàu của Đạt Phương tại Hội 

An không được phép bán cho người nước ngoài, thông tin đăng trên cafef.vn 
ngày 12/7/2021:

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khi 
thực hiện thủ tục cấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
"không cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài" được sở hữu nhà ở tại Khu đô 
thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh và dự án Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà, xã Cẩm Hà.

https://cafef.vn/vi-sao-2-du-an-lon-cua-dat-phuong-tai-hoi-an-khong-duoc-
phep-ban-cho-nguoi-nuoc-ngoai-20210712144922734.chn

* Nhà “vỏ ốc” chống ngập úng ở Hội An, thông tin đăng trên ngoisao.net 
ngày 17/7/2021:

Toàn bộ tầng trệt được nâng sàn chống ngập và các không gian đều hướng 
về sân vườn, mang hình dáng như vỏ ốc.

https://ngoisao.net/nha-vo-oc-chong-ngap-ung-o-hoi-an-4325820.html
* Hội An công bố hết dịch viêm da nổi cục trên trâu bò, thông tin đăng 

trên Báo Quảng Nam ngày 20/7/2021:
UBND TP.Hội An vừa ban hành quyết định công bố hết dịch viêm da nổi 

cục trên trâu, bò tại xã Cẩm Thanh và phường Thanh Hà kể từ ngày 14.6; tại 
phường Cẩm Nam và xã Cẩm Hà kể từ ngày 30.6.2021.

https://baoquangnam.vn/nong-nghiep-nong-thon/hoi-an-cong-bo-het-dich-
viem-da-noi-cuc-tren-trau-bo-114759.html

* Luồng Cửa Đại được khơi thông, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam 
ngày 20/7/2021:

Việc nạo vét tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm (Hội An) đang 
đạt lợi ích kép khi đảm bảo điều kiện cho tàu thuyền ra vào cửa biển và tạo 
nguồn cát đổ vào khu vực bãi tắm Cửa Đại vốn đã bị sạt lở nghiêm trọng.

https://baoquangnam.vn/giao-thong-xay-dung/luong-cua-dai-duoc-khoi-
thong-114765.html

* Quản lý ô nhiễm rác thải nhựa tại Hội An, thông tin đăng trên Báo 
Quảng Nam ngày 22/7/2021:

UBND TP.Hội An vừa tổ chức hội thảo “Áp dụng các phương pháp tiếp 
cận từ nguồn tới biển trong quản lý ô nhiễm rác thải nhựa tại Hội An”. Dự án 
trên do Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) hỗ trợ, được kỳ vọng 
giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa tại thành phố du lịch này.

https://baoquangnam.vn/moi-truong/quan-ly-o-nhiem-rac-thai-nhua-tai-hoi-
an-114887.html

V. NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN:
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* Hiệu quả mô hình chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường ở Cẩm Kim, 
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 08/7/2021:

Để hạn chế dịch bệnh cũng như bảo vệ môi trường, những năm qua các 
chủ trang trại, gia trại và người chăn nuôi trên địa bàn xã Cẩm kim (TP.Hội An) 
đã chú trọng đầu tư xây dựng chuồng trại, dùng công nghệ xử lý chất thải… góp 
phần phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao thu nhập.

https://baoquangnam.vn/nong-thon-moi/hieu-qua-mo-hinh-chan-nuoi-gan-
voi-bao-ve-moi-truong-o-cam-kim-114115.html

* Hàn Quốc tài trợ gần 18 tỷ đồng quản lý và phát triển nguồn lợi thủy 
hải sản ven bờ tại Hội An, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 21/7/2021:

Dự án sẽ sản xuất và lắp đặt 300 khối rạn nhân tạo dưới biển để tạo môi 
trường sống cho các loài thủy sinh vật; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ 
địa phương về quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản; tổ chức 4 đợt tập huấn 
cho cán bộ địa phương tại Hàn Quốc và Cù Lao Chàm; hỗ trợ trang thiết bị 
nghiên cứu biển cho Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm quản lý và vận 
hành mô hình; xây dựng mô hình sinh kế cộng đồng tại địa phương.

https://baoquangnam.vn/thuy-san/han-quoc-tai-tro-gan-18-ty-dong-quan-ly-
va-phat-trien-nguon-loi-thuy-hai-san-ven-bo-tai-hoi-an-114805.html

* Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Hội An: Đối thoại với ngư dân về 
khai thác thủy sản bền vững, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 
26/7/2021:

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã tổ chức 20 
buổi truyền thông và đối thoại trực tiếp với cộng đồng ngư dân 16 xã ven biển 
của tỉnh; các nhóm thanh niên tham gia khai thác, đánh bắt; các doanh nghiệp lữ 
hành và hướng dẫn viên kinh doanh các dịch vụ du lịch bơi lặn biển tại Khu bảo 
tồn biển Cù Lao Chàm. Đây là hoạt động thuộc Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 
quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, ban hành năm 2020.

https://baoquangnam.vn/thuy-san/khu-bao-ton-bien-cu-lao-cham-hoi-an-doi-
thoai-voi-ngu-dan-ve-khai-thac-thuy-san-ben-vung-115069.html

VI. AN NINH TRẬT TỰ:
* Một cửa hàng bán phụ tùng xe máy tại TP Hội An bị cháy trong đêm, 

thông tin đăng trên vov.vn ngày 10/7/2021:
Đêm 9/7, tại phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xảy ra một vụ 

cháy cửa hàng bán phụ tùng xe máy, xe đạp. 
https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/mot-cua-hang-ban-phu-tung-xe-may-tai-tp-hoi-

an-bi-chay-trong-dem-872774.vov
* Điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế bị trói vào cây, thông tin 

đăng trên Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên ngày 23/7/2021:
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Chiều 23-7, Công an TP Hội An, Quảng Nam cho biết đang điều tra làm rõ 
nguyên nhân người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói ở gốc cây trên địa bàn. Người 
đàn ông là N.V.T (43 tuổi, trú phường Thanh Hà). Ông T. bị bệnh tâm thần từ lâu, 
mỗi khi lên cơn thường có hành vi quậy phá, chửi bới người trong gia đình.

https://tuoitre.vn/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-chet-trong-tu-the-bi-troi-vao-
cay-2021072318014136.htm

* Vụ người đàn ông chết trong tư thế bị trói vào cây: Có dấu hiệu phạm 
tội, thông tin đăng trên Báo Thanh niên ngày 26/7/2021:

Liên quan vụ người đàn ông chết trong tư thế bị trói vào cây trước nhà, lực 
lượng chức năng tỉnh Quảng Nam cho rằng vụ việc có dấu hiệu tội phạm và nguyên 
nhân tử vong đang được điều tra.

https://thanhnien.vn/thoi-su/vu-nguoi-dan-ong-chet-trong-tu-the-bi-troi-vao-
cay-co-dau-hieu-pham-toi-1420549.html

VII. HỘI AN NHÂN TÌNH THUẦN HẬU:
* Một khách sạn tại Hội An nhận cách ly miễn phí người Quảng Nam về 

từ phía Nam, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 17/7/2021:
Ngày 17.7, đại diện khách sạn Citadines Pearl Hội An (phường Cẩm An, 

TP.Hội An) cho biết, khách sạn vừa có chương trình tiếp nhận cách ly miễn phí 
người Quảng Nam về từ các tỉnh thành phía Nam.

https://baoquangnam.vn/y-te/mot-khach-san-tai-hoi-an-nhan-cach-ly-mien-
phi-nguoi-quang-nam-ve-tu-phia-nam-114655.html

* Cô gái 9x ở Hội An với lớp học tiếng Anh miễn phí cho học trò nghèo, 
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam ngày 21/7/2021:

Hơn một tháng nay, cô gái trẻ Ngô Tịnh Trân (SN 1993, khối phố Sơn 
Phô, phường Cẩm Châu, TP.Hội An) bận rộn với lớp học tiếng Anh miễn phí 
cho hơn 30 em học sinh nghèo từ lớp 1 đến lớp 9.

https://baoquangnam.vn/xa-hoi/co-gai-9x-o-hoi-an-voi-lop-hoc-tieng-anh-
mien-phi-cho-hoc-tro-ngheo-114549.html

                                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG 

                                                                                      #ChuKyLanhDao

                                                       

 Nơi nhận:
-  Sở TT và TT;
- Sở VH, TT và DL;                                            
- Các đ/c ủy viên BTV Thành ủy;
- Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố;
- Các Ban xây dựng Đảng Thành ủy                                             
- VP Thành ủy;
- VP HĐND-UBND thành phố;                                             
-  Thường trực HĐND thành phố;
- Ban KTXH, Ban Pháp chế HĐND TP;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Các phòng, ban, đoàn thể;
- UBND các xã, phường;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VP.
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