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Từ ngày 01/01 đến ngày 23/01/2018 các báo đã có 27 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: 

1. TIN TỨC NỐI BẬT 
* Ngày 14/01/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Sáng tác ảnh tại làng 

gốm Thanh Hà 
Ngày 14/01, tại Công viên đất nung Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP.Hội 

An) khai mạc trại sáng tác nhiếp ảnh với chủ đề “Cảm xúc đất nung (Terracotta 
Feeling) Hội An 2018”. 

Đây là trại sáng tác ảnh đầu tiên của năm 2018 tại Công viên đất nung 
Thanh Hà, do công viên phối hợp với Câu lạc bộ Cafe ảnh Hội An tổ chức, mở 
đầu cho các hoạt động nhằm chuẩn bị liên hoan gốm quốc tế diễn ra vào tháng 
8/2018. 

Trại sáng tác thu hút gần 40 nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ TP.Hồ Chí Minh, Đà 
Nẵng và Câu lạc bộ Cafe ảnh Hội An. Đây là sân chơi dành cho các nghệ sĩ 
nhiếp ảnh đã từng có tên tuổi trong và ngoài nước cũng như các tay máy mới 
vào nghề. Trại sáng tác mong muốn tạo cảm hứng sáng tạo và cái nhìn tổng thể 
bằng hình ảnh thật, sinh động đang diễn ra hằng ngày về những nghệ nhân, con 
người, cảnh quan làng nghề gốm truyền thống Nam Diêu (phường Thanh Hà) 
lâu đời tồn tại và phát triển bên dòng sông Thu Bồn. 

Ông Nguyễn Văn Nguyên, chủ nhân Công viên đất nung Thanh Hà cho 
biết: “Thông qua trại sáng tác, tôi mong muốn sự hòa quyện nghệ thuật giữa ảnh 
và nghề gốm luôn thăng hoa trong sáng tạo và cảm xúc. Và hình ảnh sẽ tôn vinh 
cái đẹp độc đáo của nghề gốm qua từng bức ảnh. Từ đó sẽ truyền tải thông điệp 
đến với tất cả mọi người”. 

Minh Quân 

 
* Ngày 21/01/2018, Báo Môi Trường đăng tin: Không thể bỏ lỡ triển lãm 

tranh “Đồng vọng Xuân” 
Triển lãm tranh “Đồng vọng Xuân” đã chính thức được khai mạc tại Tp. 

Hội An (tỉnh Quảng Nam). 
Mười họa sĩ thuộc Hội Văn học nghệ thuật và Chi hội Mỹ thuật Quảng 

Nam đã mang đến cho người thưởng lãm 10 tác phẩm hội họa với nhiều chất 
liệu khác nhau như tranh sơn dầu với tác phẩm “Trước giờ diễn” của tác giả Lê 
Nguyên Chính; tác phẩm “Trăng lu phố cũ” – chất liệu acrylic của tác giả Trần 
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Văn Binh; tác phẩm “Trò chơi kéo co” – chất liệu lụa của tác giả Lê Lộc… 
Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 31/01. 

Đặc biệt, trong thời gian này, tại Bảo tàng Hội An đang diễn ra triển lãm 
mang tên “Cảnh sắc và con người Hội An”. Triển lãm trưng bày 16 bức hình về 
con người và cảnh sắc Hội An. Các bức ảnh trưng bày tại triển lãm là các mảnh 
ghép về con người, những khoảnh khắc trong đời sống thường nhật của người 
dân địa phương, phong cảnh phố cổ và vùng quê. 

Bạch Dương 
 

2. SỰ KIỆN –VẤN ĐỀ 
* Ngày 01/01/2017, Báo Quảng Nam đăng bài: Từ trò chơi trở thành di 

sản 
Từ một trò chơi dân gian trở thành di sản văn hóa thế giới, nghệ thuật bài 

chòi có cơ hội để tiếp tục phát triển, phục vụ cuộc sống đương đại. 
1. Vào những năm 80 – 90 của thế kỷ trước, khi trò vui lễ tết của người dân 

các vùng thị tứ, thị trấn là lô tô và ca múa nhạc tổng hợp, thì trò chơi bài chòi 
vẫn là “linh hồn” đầy tính phồn thực, tạo nên không khí lễ lạt ở các vùng quê 
Quảng Nam. Tôi vẫn nhớ “chiếu chòi” ở khu chợ Gò (xã Duy Phước, huyện 
Duy Xuyên) tết nào cũng được tổ chức “hoành tráng” và thu hút đông đảo người 
dân đến xem, chơi. Trên khu đất rộng vốn là chợ, người ta xếp các sạp tre vây 
quanh một chòi lớn ở giữa, được che tạm bằng lá dừa. Chiếu mới Bàn Thạch hoa 
văn sáng trưng được trải lên các sạp. Trên mỗi sạp là một khúc thân cây chuối, 
dùng để cắm các lá cờ “tới”. Các quân bài được làm bằng thẻ tre, vẽ bằng sơn. 
Còn các “anh chị hiệu” thường có cả già lẫn trẻ, cũng không hát được nhiều làn 
điệu, chủ yếu là hô một vài câu rồi đọc ra quân bài. Thế mà xúm đen xúm đỏ, 
tiếng hô thai, tiếng “tới” lẫn trong tiếng cười đùa vang một góc chợ. Tuổi thơ tôi 
cũng bao phen đắm đuối với những “chiếu chòi”, những quân bài và cảm giác 
nôn nao khi cầm trên tay những lá cờ “tới” trong trò vui này. 

Nhưng bẵng đi một thời gian dài, những chiếu chòi, những điệu hô thai dần 
nhạt phai màu tết, nhường chỗ cho những hội vui xuân đủ thể loại. Cho đến khi 
không gian bài chòi được tái hiện tại phố cổ Hội An. Trong những lần tổ chức 
sự kiện “Tái hiện đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ 20”, bài chòi đã được đưa vào 
thử nghiệm. Có lẽ, chính nhờ “đêm phố cổ”, nhờ vào điều kiện không gian kiến 
trúc, không gian ánh sáng đặc trưng, nhờ vào lượng người dân và về sau là du 
khách đến với phố cổ ngày càng đông đảo nên trò chơi bài chòi đã thực sự sống 
dậy ở Hội An. Và hơn thế nữa, trò chơi bài chòi đến nay đã trở thành món ăn 
tinh thần không thể thiếu của người dân phố cổ và là một sản phẩm du lịch hấp 
dẫn, thu hút khách. 

2. Từ quá khứ đến hiện tại, bài chòi đã đi một con đường dài để “sống 
được” ở Hội An như ngày hôm nay. Ông Võ Phùng – Giám đốc Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao TP.Hội An cho biết, bài chòi được phục hồi, đưa vào phục vụ 
hoạt động du lịch ở phố cổ, bởi tính độc đáo, đặc trưng và khác biệt của nó - đáp 
ứng 3 tiêu chí rất quan trong cho một sản phẩm du lịch. Vì vậy rất thành công. 
“Vốn là trò chơi dân gian trong những ngày tết ở vùng duyên hải Trung Bộ để 
thử vận may đầu năm, bài chòi tạo ra không gian diễn xướng hết sức sinh động 
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và đầy sáng tạo. Nó vừa là trò chơi vừa là sân chơi văn hóa. Với lối hô hát ứng 
tác hóm hỉnh, anh/chị hiệu vừa là nghệ sĩ vừa là nghệ nhân sáng tạo – linh hồn 
của bài chòi, khiến thể loại này được yêu mến và phát triển theo thời gian” – ông 
Phùng nhận định. Và Hội An, trong gần 10 năm qua đã đi từng bước gầy dựng 
lại phong trào, đào tạo lực lượng hô hát bài chòi, giảng dạy bài chòi trong trường 
học và ở phố cổ cho cả nghìn lượt học sinh. Dần dà mới thành nền nếp trình diễn 
và thưởng thức bài chòi trong đời sống văn hóa - nghệ thuật của người dân phố 
Hội. 

Nỗ lực đưa bài chòi vào đời sống đương đại của Hội An cũng gặp nhiều 
thuận lợi. Theo Thạc sĩ Phùng Tấn Đông, đó là việc người dân có truyền thống 
dựng rạp chơi bài chòi vào dịp tết. Tuy có sự đứt gãy, nhưng vận hội du lịch 
cùng với sự quan tâm của chính quyền, ngành văn hóa đã giúp bài chòi “sống 
lại”. Thành phố đã đưa bài chòi vào trường học, mở lớp giảng dạy thường 
xuyên. Các hội thi hội diễn bài chòi được tổ chức hàng năm, hàng quý, lồng 
ghép nội dung bài chòi vào hội thi của các đoàn thể… Đó là bước khởi động để 
gìn giữ bài chòi. Theo Thạc sĩ Phùng Tấn Đông: “Việc thường xuyên tổ chức 
hội bài chòi, vừa phục vụ du lịch vừa thỏa mãn nhu cầu giải trí của người dân đã 
góp phần rất đắc lực nuôi dưỡng trò chơi bài chòi”. 

3. Việc nghệ thuật bài chòi được công nhận di sản văn hóa phi vật thể của 
nhân loại là phần thưởng xứng đáng cho cả quá trình lâu dài bảo tồn, phát huy, 
đưa bài chòi trở lại không gian cộng đồng, của không chỉ Hội An, Quảng Nam 
mà cả các tỉnh Trung Bộ. Sự vinh danh sẽ là cơ hội tốt để khiến loại hình này 
càng phổ biến và phát triển mạnh mẽ hơn. Nhiều ý kiến của những người trong 
cuộc cho rằng, bên cạnh bảo tồn thì cũng cần có những sáng tạo phù hợp với đời 
sống đương đại để bài chòi có thể phát triển lâu dài. Thạc sĩ Phùng Tấn Đông 
cho rằng: “Cùng với phục dựng, phát triển loại hình nghệ thuật bài chòi truyền 
thống, thì sân khấu bài chòi phải được đưa vào các chương trình văn nghệ quần 
chúng. Có thể lựa chọn các trích đoạn, cảnh diễn mà có thể thích ứng với đời 
sống hiện đại. Tôi cho rằng hiện nay cần đồng thời thực hiện hai việc, là phục 
hồi công chúng và phục hồi người diễn. Nếu có công chúng, có người biểu diễn 
thì bài chòi lúc nào cũng sống động, cũng có đất sống”. 

Sự sáng tạo trong nghệ thuật bài chòi, thật ra đã diễn ra tại Hội An. Bên 
cạnh những câu hô hát sử dụng ca dao dân ca truyền thống, các anh/chị hiệu 
cũng đưa vào những nội dung phù hợp với thực tế. Ví dụ khi có những cuộc vận 
động, như thành phố du lịch không khói thuốc lá, thì các nghệ nhân đưa vào lời 
hô: “Vì anh hút thuốc quá nhiều. Dunhill ba số anh làm liều cả bao. Đến khi ung 
thư dính vào. Thì dù anh có là ông thái tử, thì nam tào cũng giũ tên. Ông thái tử 
ra rồi bớ bà con ơi”. Theo ông Võ Phùng, một điều phải làm là phải có những 
chính sách, chế độ để nuôi dưỡng tài năng, đãi ngộ nghệ nhân, đặc biệt là đào 
tạo những anh/chị hiệu trong lớp trẻ, bởi họ là “linh hồn” của trò chơi bài chòi. 
Ông Phùng diễn giải, chơi bài chòi được diễn tả qua 4 tên gọi là chơi – đánh – 
hô – hát. Tuy nhiên, người làm chủ sân khấu bài chòi không ai khác đó chính là 
anh/chị hiệu. Sân khấu bài chòi chỉ bắt đầu khi anh/chị hiệu cất tiếng hò Quảng, 
hay hô thai một bài lục bát hoặc song thất lục bát bằng chất giọng rặt phương 
ngữ. Cuộc chơi bài chòi có sinh động có rôm rả hay không còn phụ thuộc vào tài 
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hô hát của anh/chị hiệu, họ phải thuộc rất nhiều thơ, vè, ca dao, phải biết hát 
nam, hát khách, những làn điệu dân ca đặc trưng của những vùng miền xứ 
Quảng. 

…Từ trò chơi thành di sản, sự chuyển dịch của bài chòi từ đất lên ghế lên 
sàn lên giàn lên chòi và thành một loại hình nghệ thuật sân khấu đã nói lên sự 
phát triển mạnh mẽ không ngừng của bài chòi trong dân gian và trong thời gian. 
Riêng với Quảng Nam, bài chòi vừa là di sản, là sản phẩm tinh thần của nhân 
dân, vừa là sản phẩm du lịch văn hóa và sẽ tiếp tục bám rễ và sống bền bỉ trong 
đời sống văn hóa - tinh thần của người dân. 

Trương Tâm Thư 

 
* Ngày 09/01/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Xây dựng Đảng trong 

trường học 

Thời gian qua, Thành ủy Hội An luôn chú trọng công tác xây dựng và phát 
triển Đảng trong ngành GD-ĐT thành phố, đặc biệt là tại các chi bộ trường học. 
Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở các trường 
THCS, tiểu học, mầm non được nâng lên. 

Vào mỗi đầu năm học, Bí thư chi bộ là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng 
các trường ở Hội An đều cùng cấp ủy kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện 
nghị quyết của chi bộ. Đồng thời các chi bộ lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ, 
giáo viên, nhất là trong các hội nghị công nhân viên chức, cuộc họp sơ kết, tổng 
kết năm học, qua đó phát huy tính dân chủ trong Đảng và Hội đồng Sư phạm 
nhà trường. Đặc biệt, chi ủy chi bộ các trường học đã khơi dậy và phát huy năng 
lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo nên sức mạnh đoàn kết, ngày càng có 
nhiều sáng kiến kinh nghiệm cải tiến phương pháp dạy và học, kết hợp ứng dụng 
công nghệ thông tin, giáo dục học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện. 

Không chỉ nghiêm túc trong công tác học tập nâng cao trình độ chính trị, 
mỗi đảng viên ở các chi bộ trường học trên địa bàn TP.Hội An còn tích cực 
tham gia hoạt động tại các đơn vị, địa phương, cộng đồng dân cư nơi trường 
đóng chân. Ở từng thôn, khối phố, các cấp ủy đều nhận được sự hợp tác nhiệt 
tình của đảng viên là giáo viên sinh hoạt tại địa bàn cư trú theo Chỉ thị 14 của 
Thành ủy. Giáo viên, đảng viên đã cùng với bà con nhân dân thôn, khối phố 
tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tuyến 
đường tự quản; sẵn sàng đảm nhận những phần việc liên quan đến phong trào 
của cộng đồng như thuyết minh, thuyết trình, tham gia hội thi, hội diễn, tập 
luyện, biểu diễn văn nghệ…, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào sinh hoạt tại 
cơ sở. 

Về phía đảng bộ các xã, phường trên địa bàn thành phố luôn chú trọng phát 
triển Đảng đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên trong ngành giáo dục. Theo 
thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy Hội An, nếu như năm 2009 toàn thành phố 
có 182 đảng viên sinh hoạt ở 26 chi bộ trường học thì năm 2017 ở 3 bậc học 
mầm non, tiểu học và THCS đã có 35 chi bộ với hơn 350 đảng viên đương 
nhiệm. Một số chi bộ trường học có số lượng giáo viên là đảng viên cao như các 
Trường THCS Kim Đồng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Bội Châu, hay các trường 
mầm non Sơn Ca, Măng Non, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, Lê Độ… 
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Nhiều địa phương còn cơ cấu hiệu trưởng hoặc bí thư chi bộ trường học vào Ban 
Chấp hành Đảng bộ hoặc đại biểu HĐND cấp xã, phường nhằm thu hút sự đóng 
góp trí lực của các nhà giáo vào công cuộc xây dựng quê hương, đồng thời thúc 
đẩy các nhà giáo nỗ lực trong sự nghiệp trồng người, khuyến học khuyến tài... 
Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm, nhiều năm qua, TP.Hội 
An luôn có khoảng 95% số chi bộ trường học đạt trong sạch vững mạnh, không 
có chi bộ yếu kém. 

Bà Nguyễn Thị Xuân - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường Mẫu giáo Măng 
Non, phường Minh An cho biết, trong những năm qua, đội ngũ giáo viên của 
nhà trường luôn thực hiện tốt công tác nuôi dạy trẻ. Chi bộ nhà trường đã gắn 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các 
nội dung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Mỗi giáo viên đều chấp hành 
tốt chủ trương chính sách của Nhà nước và các quy định của địa phương, gắn bó 
với cấp ủy, chi ủy nơi cư trú thúc đẩy phong trào cơ sở tốt hơn, mạnh hơn. “Qua 
theo dõi hoạt động của mỗi giáo viên, chi bộ bồi dưỡng, phát triển đảng đối với 
giáo viên trẻ, có đủ tiêu chuẩn, đồng thời có sự đánh giá đúng khả năng nhằm 
động viên, khích lệ, biểu dương các giáo viên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm 
vụ” - bà Xuân chia sẻ. 

Nói về công tác xây dựng Đảng trong ngành giáo dục trên địa bàn thành 
phố, ông Kiều Cư - Bí thư Thành ủy Hội An cho biết, hằng năm Thành ủy đều 
chỉ đạo cho ngành GD-ĐT thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy 
mở các lớp bồi dưỡng chính trị cho giáo viên. Đồng thời chỉ đạo cho đảng ủy 
các xã, phường lưu ý quần chúng ưu tú đang công tác trong trường học để tạo 
nguồn phát triển đảng. “Không chỉ tạo nguồn để các nhà giáo vinh dự đứng vào 
hàng ngũ của Đảng, việc chú trong công tác xây dựng và phát triển Đảng tại các 
trường học ở Hội An còn góp phần phát huy trí tuệ của cán bộ giáo viên, tạo 
động lực để mỗi thầy cô giáo trở thành những tấm gương sáng trong sự nghiệp 
trồng người. Đây cũng là công tác đem lại lợi ích kép, vừa nâng cao chất lượng 
các tổ chức cơ sở đảng tại thành phố nói chung, vừa giúp các chi bộ trường học 
ngày càng có nhiều giáo viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về đạo đức, phẩm 
chất, lập trường chính trị, truyền đạt tốt kiến thức cho học sinh, qua đó hướng 
đến mục tiêu thực hiện tốt sự nghiệp trồng người tại địa phương” - ông Kiều Cư 
nói. 

Lê Hiền 

 
* Ngày 12/01/2018, Báo Hải Quan online (Tổng cục Hải Quan) đăng 

bài: Những đô thị đáng lo âu 

Theo thống kê vừa được công bố, năm 2017, lần đầu tiên Hội An (Quảng 
Nam) đón trên 3,22 triệu lượt khách tham quan lưu trú, tăng hơn 21%. Trong đó, 
khách tham quan phố cổ đạt 2,38 triệu lượt, tăng trên 28%. 

Bên cạnh những lợi ích về nguồn thu, sinh kế, kinh doanh, lượng khách 
đông đảo này cũng đã gây áp lực mạnh mẽ lên di sản, tác động đến môi trường 
tự nhiên và môi trường xã hội. Chưa kể lực hấp dẫn tự nhiên từ đô thị du lịch 
này đã tạo nên dòng chuyển dịch lao động từ các vùng miền khác đổ về. Mặc dù 
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nổi tiếng là một đô thị cổ được quản lý vào loại tốt nhất cả nước, song sự xuống 
cấp nhiều mặt của Hội An cũng đã được cảnh báo. 

Đáng lo ngại hơn là Sa Pa. Nhiều du khách đến Sa Pa một vài năm trở lại 
đây đã không khỏi xót xa, ái ngại vì “thành phố trong sương” đã thay đổi theo 
chiều hướng tiêu cực đến mức khó nhận ra. Chẳng thế mà có người ví von Sa Pa 
như người thiếu nữ mảnh dẻ, 45 kg một thủa yêu kiều ngơ ngác, giờ đã lên 70 
kg, phì nộn rệu rã, kém cả sắc lẫn duyên. Hoạ sĩ Tô Ngọc Thành, người đã dành 
hàng chục năm để vẽ về Sa Pa thì bảo: "Sa Pa từ hoang sơ đã trở nên hoang tàn". 
Không chỉ đô thị sập sệ, mà sự tha hoá, phai nhạt nét văn hoá dân tộc bản địa 
cũng đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. 

Những ai yêu mến Đà Lạt hẳn cũng có cùng nỗi lo cho thành phố hơn 120 
năm tuổi trên cao nguyên Langbian. Trong khi nhiều biệt thự cũ với kiến trúc 
Pháp đặc trưng đang xuống cấp, thì việc xây dựng vội vã, cấp tập các công trình 
mới với mật độ xây dựng dày đặc – nhiều khu vực trung tâm có mật độ xây 
dựng tới 70%, đã làm mất đi cảnh quan thơ mộng, hài hòa vốn có. Một số công 
trình đồ sộ không những không tạo ra điểm nhấn đẹp, mà còn quá ngạo nghễ, lạc 
lõng so với nhịp điệu kiến trúc đặc trưng của Đà Lạt. 

Thực tế đáng lo ngại này không phải bây giờ mới được phản ánh. Chính 
quyền địa phương chịu trách nhiệm về những đô thị đáng lo âu này cũng đã và 
đang trăn trở tìm giải pháp. Nhưng liệu những giải pháp đề ra đã đúng và đủ hay 
chưa? 

Chỉ vài ngày trước khi năm 2017 khép lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc, Vũ Chí Giang thừa nhận, với cơ sở hạ tầng sơ sài, dịch vụ du lịch còn lộn 
xộn…, Tam Đảo hiện nay chưa phát huy được tiềm năng, chưa đủ sức giữ chân 
du khách. Và vì thế, cần phải chấp nhận một giai đoạn ngổn ngang công trường, 
thậm chí là đại công trường, để sau đó trở nên tốt hơn. Với quan điểm thận 
trọng, một kiến trúc sư kỳ cựu nói, ông hy vọng quy hoạch Tam Đảo “là một 
quy hoạch tốt và việc xây dựng đảm bảo tuân thủ quy hoạch”. Nếu không, sau 
giai đoạn ngổn ngang này sẽ là một giai đoạn không sửa chữa được. Như rất 
nhiều đô thị du lịch đáng lo âu kể trên. 

Cẩm Hà 

 
* Ngày 13/01/2018, Báo Tuổi Trẻ đăng bài: Cổ vật hồi hương: Sự trở về 

của đồ gốm cổ Chu Đậu 
Nhiều hiện vật trong số hàng nghìn món gốm Chu Đậu từng được trục vớt 

từ con tàu đắm Cù Lao Chàm, lưu lạc nước ngoài, đang dần được các nhà sưu 
tập đưa về cố hương. 

Hàng trăm nghìn món gốm Chu Đậu trục vớt được từ con tàu đắm Cù Lao 
Chàm từng bị bán đấu giá với giá rẻ mạt khiến các nhà chuyên môn vô cùng tiếc 
rẻ. Thế nhưng, khá nhiều hiện vật trong số đó sau nhiều năm lưu lạc ở nước 
ngoài đang lần lượt được  

Hiện vật 354 và chiếc ấm rồng 
Căn nhà của nhà sưu tập Nguyễn Văn Dòng (Chủ tịch Hiệp hội In Việt 

Nam) ở sâu trong con hẻm đường Lê Quang Định (TP.HCM), cạnh ngôi chùa 
Già Lam có rất nhiều bộ sưu tập gốm sứ quý hiếm.  
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Nhưng sưu tập quý hiếm đặc biệt bậc nhất trong số đó vẫn là gốm Chu Đậu 
với hàng ngàn món, một số trong đó được các chuyên gia đánh giá xứng đáng 
hàng quốc bảo, trong đó có quả bồng họa cảnh một bến cảng tấp nập thuyền bè 
với nét vẽ bằng vàng thật xen lẫn màu xanh.  

Hay như cái nghiên mực hình con nghê và chiếc ấm hình đôi thiên nga 
chưa thấy xuất hiện cái thứ hai cho đến nay... Có lẽ đó chính là lý do mà nhà sưu 
tập này được mệnh danh là... ông Dòng "Chu Đậu". 

Ông dẫn chúng tôi lên căn phòng "Chu Đậu" ở tầng hai. Đó thực sự là một 
gian trưng bày ngăn nắp, quy củ toàn những hiện vật quý hiếm về dòng gốm đặc 
biệt của VN giai đoạn cuối Trần - Lê.  

Ông lấy trên kệ một chiếc hũ gốm vẽ xanh trắng, cao hơn gang tay vẽ ba 
tầng hoa văn tuyệt đẹp và cho biết ông mang về từ một cuộc đấu giá ở Mỹ với 
giá khá rẻ, 3.500 USD. 

Dưới đáy cái hũ này còn dán con tem tròn, ghi mấy chữ: "Saga. Hoi An 
Hoard. Visal 2677". Saga là tên viết tắt của Công ty Saga Horizon của Malaysia 
và Visal là Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam. Và Hội An nữa, chắc chắn là từ 
con tàu đắm Cù Lao Chàm.  

Trong catalogue về các hiện vật Chu Đậu ở phiên đấu giá tại Hoa Kỳ của 
Công ty Butterfields, cái hũ này được đánh số 354, là một hiện vật cuối thế kỷ 
15, đầu thế kỷ 16. 

Trong kho đó, nhà sưu tập Nguyễn Minh Hóa (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã 
mua được chiếc ấm rồng gốm dòng Chu Đậu tại cuộc đấu giá chủ đề "Nghệ 
thuật cổ xưa" của Hãng Gorny & Mosch ở Munich, Đức. Chiếc ấm dạng hình 
rồng có xuất xứ từ Hội An, Việt Nam, niên đại thế kỷ 15-16, dài 20,5cm, cao 
22cm, bằng gốm men trắng vẽ lam. 

Trở về sau 24 năm 
Thành Hải Dương, nhà sưu tập đồ sứ ký kiểu thời Lê - Trịnh, cho biết: 

"Đây là lần đầu tiên một chiếc đĩa Nội Phủ Thị Đông cỡ lớn và rất hiếm, quý 
vừa được đấu giá từ một nhà đấu giá Interencheres ở Toulou, miền bắc nước 
Pháp. Tôi là người may mắn mua được nó và chiếc đĩa này đang trên đường về 
nước".  

Chiếc đĩa mà Dương nói có đường kính 27cm, size lớn nhất từng được phát 
hiện với hiệu đề dành cho Đông cung thế tử được mua với mức giá sau thuế lên 
đến 74.000 euro (chưa kể tiền bảo hiểm và công vận chuyển). 

Trong sưu tập đồ sứ ký kiểu quý hiếm của mình, chiếm phần lớn là những 
món cổ vật hồi hương mà Thành tham gia mua lại của các nhà đấu giá và cộng 
đồng Việt kiều khắp thế giới. Và trong số những cổ vật hồi hương ấy, có chiếc 
tô Khánh Xuân Thị Tả thời Lê - Trịnh, vẽ rồng và lân đường kính 21cm.  

Ngoài giá trị mỹ thuật đặc trưng thời đại, điều đặc biệt nhất chính là nó có 
lai lịch rõ ràng. Dưới thời phong kiến, chiếc tô là vật gia bảo của một vị quan 
tổng trấn Sơn Nam Hạ. Giai đoạn kinh tế khó khăn, tô được bán cho một người 
chơi đồ cổ ở Sơn Tây, và đến năm 1990 thì anh Q., một Việt kiều, mua lại đưa 
sang Mỹ bán cho một nhà sưu tập ở California, Mỹ. 
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Năm 2014, hiện vật tiếp tục được nhà sưu tập S.N. (ở TP.HCM) mua lại và 
đưa về Việt Nam. Sau đó ông S.N. chuyển cho ông H. - một "đại gia ngành 
thép" đất Sài thành.  

Sau nhiều lần "dạm ngõ", Thành Hải Dương "rước" được chiếc tô về lại Hà 
Nội, nơi "xuất dương" của nó đúng 24 năm trước. Dương tâm sự: "Nói thật, tôi 
cũng không ngờ mình sở hữu được vì nó quá hiếm, quá đặc biệt, lại chuyền sang 
biết bao tay chơi cả vòng Trái đất!". 

Tô quý giá thời Tự Đức 
Giữa tháng 5/2015, nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng (Huế) bất ngờ nhận 

một cuộc điện thoại từ Bangkok, Thái Lan báo tin có một cái tô "đồ Huế" vừa 
được mua với giá 300 USD. Người mua vừa mang khỏi cửa hàng! Xem qua ảnh, 
anh Hoàng trả lời: "Tôi sẽ trả hơn 30 triệu đồng nếu đem nó về Việt Nam". Đó 
chính là tô "Long phượng trình tường" (vẽ rồng và chim phượng hoàng bay 
trong mây), dáng trẹt lòng, rộng 18,8cm, cao 9,5cm, là đồ ngự dụng thời Tự 
Đức. 

Từ nhiều năm trước, phong trào chơi đồ sứ ký kiểu trong nước tăng cao, 
được người chơi lùng mua ráo riết. Giá cả các món đồ thuộc dòng này tăng đột 
biến, đặc biệt là những tô đĩa "Khánh Xuân" thời Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài, và 
đồ thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong... Nhiều chiếc đĩa "Khánh Xuân", đồ "Nội 
Phủ" có thời điểm giá lên đến hàng tỉ đồng nhưng ở trong nước không còn nhiều 
nên dân buôn đồ cổ tản ra nước ngoài lùng mua đồ sứ ký kiểu để mang về nước 
bán. 

Theo lời anh Hoàng, trong mấy năm trước, nhiều người trong giới cổ vật 
bắt gặp khá nhiều đồ sứ ký kiểu của Việt Nam bày bán tại các cửa hàng đồ cổ 
các nước lân cận ở châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, 
Myanmar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines hay Singapore. Đặc biệt nhiều nhất 
là ở Pháp và Mỹ. Và dĩ nhiên, nó đã được dân chơi cổ vật trong nước tìm mua 
để mang về lại việt Nam. Cuộc hồi hương đồ cổ này có một lý do duy nhất: giá 
trong nước cao hơn giá nước ngoài. 

Tìm thấy áo vua 
Một chiếc áo của vua triều Nguyễn, tương truyền là của vua Hàm Nghi lúc 

ông ra Tân Sở, Quảng Trị để mưu đồ kháng Pháp, đã được nhà sưu tập Nguyễn 
Hữu Hoàng tìm thấy và cất công mang về từ bên Lào. 

Chiếc áo quý này hiện nằm trong sưu tập trang phục triều Nguyễn mà ông 
Hoàng nhượng lại cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP.HCM. Ngày 21-12-
2016, trong triển lãm "Vàng son nhung gấm", hiện vật này chính thức trình làng 
tại bảo tàng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của du khách trong và ngoài 
nước... 

Thái Lộc 

   
* Ngày 15/01/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Tiếp tục tìm thấy hiện vật 

về di tích Nhà lao Hội An 
Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và quản lý di sản 

văn hóa Hội An cho biết, trong năm 2017, trung tâm vừa sưu tầm thêm 12 hiện 
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vật về Nhà lao Hội An xuất hiện trong giai đoạn từ năm 1967 - 1971, nâng tổng 
số hiện vật được tìm thấy và tiếp nhận lên đến hơn 50 hiện vật. 

Phần lớn hiện vật là những kỷ vật về một thời đã qua của những con người 
từng bị giam cầm trong Nhà lao Hội An. Tất cả hiện vật này được Trung tâm 
Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tiếp nhận và lưu giữ để phục vụ cho 
công tác trưng bày, giới thiệu sau này. Đồng thời trung tâm cũng tiến hành thu 
thập thông tin liên quan đến hiện vật để lập phiếu phục vụ việc bảo quản. Ông 
Trung cho biết, để làm phong phú kho tư liệu về di tích Nhà lao Hội An, thời 
gian tới, trung tâm sẽ đẩy mạnh tìm kiếm, sưu tầm thêm các hiện vật liên quan. 

Được biết, Nhà lao Hội An do thực dân Pháp xây dựng để giam cầm những 
người tham gia các phong trào đấu tranh yêu nước ở Quảng Nam và các tỉnh 
Trung kỳ. Nhà lao nằm trong khuôn viên có diện tích 2ha, được bao bọc bằng hệ 
thống tường rào khép kín cao 4m. Từ năm 1908, nhiều tù nhân bị giam giữ tại 
đây, trong đó có các chí sĩ Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Châu Thượng 
Văn… 

Lê Quân – Như Thảo 

 
* Ngày 19/01/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Cải cách hành chính ở 

Hội An: Nỗ lực cho mục tiêu "3 giảm" 
Với những kết quả khả quan trong việc thực hiện mô hình “một cửa liên 

thông”, TP.Hội An đang khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để thành lập Trung 
tâm hành chính công trong quý 1 năm nay. 

Thông qua hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố, 
UBND TP.Hội An thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên 6 lĩnh vực: đăng ký kinh 
doanh; đất đai; đăng ký và quản lý cư trú; xây dựng cơ bản; xây dựng trong phố 
cổ; xây dựng ngoài phố cổ. Trong năm, bộ phận này đã tiếp nhận 20.804 hồ sơ 
các loại, qua đó giải quyết đúng hẹn 19.101 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 98%. Ở cơ sở, 
UBND các xã, phường Cẩm An, Cẩm Nam, Cẩm Châu, Cẩm Hà cũng đã ban 
hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại địa phương, 
góp phần tạo hài lòng cho tổ chức và công dân. Đặc biệt, mô hình giải quyết 
TTHC “3 trong 1” cho trẻ em dưới 6 tuổi được UBND các xã, phường tiếp tục 
thực hiện hiệu quả. Qua giám sát và theo dõi, bà Phạm Thị Kim Loan - Phó Chủ 
tịch Liên đoàn Lao động, đại biểu HĐND Thành phố nhìn nhận: “Khối xã, 
phường đang triển khai sâu rộng mô hình “3 trong 1”, tức là trong việc cấp giấy 
khai sinh đồng thời làm hộ khẩu và cấp bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh. Đây là mô 
hình rất hiệu quả, góp phần giảm thời gian đi lại cho nhân dân”. 

Để có cơ sở đánh giá hiệu quả trong cải cách hành chính, UBND Thành 
phố đã ban hành kế hoạch và thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá 
nhân đối với chất lượng dịch vụ công và tinh thần, thái độ làm việc tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND các cấp. Đến cuối năm 2017, tất cả đơn vị, 
địa phương đã hoàn thành khảo sát ý kiến và có báo cáo gửi UBND Thành phố 
tổng hợp, đánh giá công khai cho nhân dân biết. Theo báo cáo tổng kết của 
Phòng Nội vụ thành phố, nhìn chung các tổ chức, cá nhân khá hài lòng với chất 
lượng dịch vụ công và sự phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm 
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việc tại các bộ phận. Đây cũng là động lực để TP.Hội An tiếp tục nghiên cứu đề 
ra giải pháp cải thiện hơn nữa chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, nâng cao 
tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ. 

“Trọng tâm của công tác cải cách hành chính trên địa bàn Hội An năm 
2017 là UBND Thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch thực hiện cụ thể. Ngoài 
triển khai hiệu quả chương trình hành động của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải 
cách hành chính giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy, 
Hội An tiếp tục đưa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành 
phố vào thực hiện tại bộ phận “một cửa”, hướng đến đạt mục tiêu “3 giảm” 
(giảm thủ tục, chi phí, thời gian) để tạo điều kiện cho tổ chức và công dân đến 
giao dịch” - ông Nguyễn Đào, Phó Trưởng phòng Nội vụ TP.Hội An chia sẻ. 
Cũng theo ông Đào, một trong những điều được công dân đồng tình là UBND 
Thành phố đã ban hành Hướng dẫn về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ 
sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất cho gia đình, cá nhân không có một trong các loại giấy 
tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định, thông tư 
có liên quan; đồng thời chỉ đạo rút ngắn thời gian thực hiện cấp phép kinh doanh 
bán lẻ rượu, thuốc lá trên địa bàn từ 15 ngày xuống còn 7 ngày. 

Được biết, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính 
công TP.Hội An. Trên cơ sở đó, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch triển 
khai thực hiện đề án, giao cho các cơ quan, phòng ban, đơn vị rà soát TTHC 
thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết để niêm yết tại Trung tâm Hành chính 
công. Đồng thời yêu cầu các đơn vị phải cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải 
quyết trong tổng số thời gian thực hiện TTHC của cơ quan, đơn vị khi đưa vào 
thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố. Hiện nay, việc đầu tư trang 
thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất nhằm đảm bảo yêu cầu làm việc của trung tâm 
đang được UBND TP.Hội An khẩn trương triển khai để chính thức đưa vào hoạt 
động trong quý I năm 2018. 

Đố Huấn 

 

3. NHỮNG BÔNG HOA ĐIỂM MƯỜI 
* Ngày 07/01/2018, Báo  Vietnamnet đăng bài: Nữ sinh đầu tiên xuất sắc 

giành vòng nguyệt quế của 'Đường lên đỉnh Olympia' 
Trải qua 19 tuần phát sóng, Phùng Hoàng Ca đến từ trường THPT Chuyên 

Lê Thánh Tông (Quảng Nam) là thí sinh nữ đầu tiên giành vòng nguyệt quế của 
"Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 18. 

Trải qua 19 tuần phát sóng, hôm nay (7/1) cô gái có cái tên đặc biệt Phùng 
Hoàng Ca đến từ trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông (Quảng Nam) là thí sinh 
nữ đầu tiên giành vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. 

Tham gia tranh tài cùng Hoàng Ca trong tuần 2, tháng 2, quý 2 gồm: Lê Hồ 
Hoài Bão (THPT thành phố Cao Bằng, Cao Bằng), Đỗ Văn Đạt (THPT Vạn 
Xuân, Hà Nội), Đào Thị Thủy Tiên (THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh). 

Trải qua 4 vòng thi, Hoàng Ca luôn là người dẫn đầu trong đoàn leo núi. Ở 
phần thi "Khởi động", nữ sinh đến từ Quảng Nam xuất sắc trả lời được 7/12 câu 
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hỏi và mang về cho mình 70 điểm. Trong khi Hoài Bão có 60 điểm, Văn Đạt 30 
và Thủy Tiên 50 điểm. 

Bước đến phần thi "Vượt chướng ngại vật", Hoàng Ca tiếp tục bứt phá khi 
là người tìm ra chướng ngại vật "Mũ bảo hiểm". Với thành tích này 10X có thêm 
60 điểm, Hoài Bão, Văn Đạt và Thủy Tiên mỗi người có thêm 10 điểm. 

Đến phần thi "Tăng tốc", các thí sinh đã tận dụng khá tốt những cơ hội ghi 
điểm. Hoàng Ca ghi thêm 30 điểm, Hoài Bão cộng thêm 60 điểm, Thủy Tiên 40 
và Văn Đạt vẫn giữ nguyên số điểm của 2 vòng thi đầu. 

Bước đến phần thi "Về đích", dù chỉ ghi thêm cho mình 5 điểm nhưng với 
việc thắng đều qua các phần thi - Hoàng Ca giành chiến thắng với tổng điểm 
165. Kết quả chung cuộc, Hoài Bão về nhì với số điểm 160, Thủy Tiên có 120 
điểm và cuối cùng là Văn Đạt 20 điểm. 

Khán giả sẽ được gặp lại Phùng Hoàng Ca đến từ trường THPT Chuyên Lê 
Thánh Tông (Quảng Nam) trong cuộc thi tháng. 

Hải Vân 

 

 

4. HỘI AN - ĐẤT VÀ NGƯỜI 
* Ngày 07/01/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Bút tích Đặng Huy Trứ ở 

Hội An 
Trong quá trình sưu tầm tư liệu liên quan đến Phật giáo ở Hội An, chúng 

tôi may mắn được tiếp xúc một văn bản Hán Nôm do danh nhân Đặng Huy Trứ 
viết về thiền sư Quán Thông trụ trì chùa Phước Lâm ở Hội An. 

Chùa Phước Lâm tọa lạc tại thôn Cửa Suối, xã Cẩm Hà, TP.Hội An. Chùa 
do thiền sư Ân Triêm khai lập vào giữa thế kỷ 18. Thiền sư Ân Triêm là Tổ đời 
thứ 35, dòng Lâm Tế Chúc Thánh, là đệ tử của Hòa thượng Minh Hải, người 
khai lập dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh ở Hội An vào cuối thế kỷ 17. Lúc đầu, 
chùa là một thảo am nhỏ để Thiền sư Ân Triêm tu thiền, đến đời Hòa thượng 
Minh Giác trụ trì đã cho xây dựng lại toàn bộ chùa. Trải qua các lần trùng tu vào 
các năm 1864, 1891, 1965… chùa vẫn giữ lại được nét kiến trúc cổ kính tồn tại 
đến ngày nay. Chùa Phước Lâm có nhiều giá trị kiến trúc nghệ thuật, lưu giữ 
nhiều hiện vật có giá trị lịch sử lâu đời như hoành phi, liễn đối, bia ký, chuông 
đồng, kinh Phật, tượng … 

Văn bản Hán Nôm này chúng tôi có được do Đại đức Thích Như Tịnh - trụ 
trì chùa Viên Giác cung cấp. Tập tư liệu gồm 3 tờ giấy được đóng lại với nhau 
bằng sợi chỉ, gồm 6 mặt, mỗi mặt gồm có 7 dòng, trong đó dòng dài nhất có 27 
chữ, dòng ngắn nhất có 4 chữ, riêng mặt cuối chỉ có một dòng 7 chữ. Tư liệu 
này được viết vào năm Tự Đức thứ 27 (1874), do danh nhân Đặng Huy Trứ viết. 
Hiện nay, tại Hội An lưu giữ nhiều bút tích của Đặng Huy Trứ như bức hoành 
phi tại Văn thánh miếu Minh Hương, văn bia ở chùa Ông... Qua tham khảo bản 
dịch của thầy Thích Đồng Ngộ, chúng tôi giới thiệu một số nội dung của tập tư 
liệu Hán Nôm viết về thiền sư Quán Thông như sau: 

Về người viết, danh nhân Đặng Huy Trứ (1825 - 1874) tự là Hoàng Trung, 
quê ở làng Thanh Lương, huyện Hương Trà, nay là xã Hương Xuân, huyện 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1864 ông được bổ nhiệm giữ chức Bố 
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chánh Quảng Nam. Lý giải về việc quy y ở chùa của Đặng Huy Trứ, văn bản 
trên cho biết, từ thuở lọt lòng, vì sợ khó nuôi nên gia đình sớm cho ông quy y 
tam bảo. Sau lớn khôn mới cho vào Quảng Nam học hành. Ở đây, ông gặp được 
thiền sư Quán Thông, sau đó đi dự thi và đỗ giải nguyên khoa thi Đinh Mùi năm 
1847. Cảm nhận được khí chất của thiền sư Quán Thông nên ông quy y Lâm Tế 
Chánh Tông pháp danh Hải Đức và viết về hành trạng của thiền sư Quán Thông. 
Lúc này ông đang đảm nhiệm chức Tam Tuyên quân thứ, thương biện quân vụ. 

Về cuộc đời và hành trạng của thiền sư Quán Thông, tư liệu trên cho biết 
thiền sư Quán Thông là người thôn Thanh Liêm, tổng An Nghĩa, huyện Tuy 
Viễn, phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định. Trước đây ở chùa Phước Lâm có hòa 
thượng Minh Giác tu hành, thiền sư mến đức của hòa thượng Minh Giác nên xin 
làm đệ tử, cần khổ tu hành. Sau khi được truyền y bát, thiền sư xin về ở chùa 
Thập Tháp tại Bình Định. Khi Hòa thượng Minh Giác viên tịch, vào năm Minh 
Mạng thứ 13 (Nhâm Thìn - 1832), do tìm người kế thừa không được nên tăng 
chúng chùa Phước Lâm mời thiền sư Quán Thông về trụ trì. Năm Mậu Tuất 
(1838), thiền sư cho tu sửa chùa Chúc Thánh. Đến năm Tự Đức thứ 2 (Kỷ Dậu - 
1849), do bệnh dịch lan tràn nên thiền sư phát nguyện mở đại trai đàn thủy lục 7 
ngày đêm tại Đại Chiêm, Hội An. Sau khi pháp sự viên thành, thiền sư về lại 
Bình Định xây chùa Báo Ân. Năm Nhâm Tuất (1862), thiền sư đảm nhiệm trụ trì 
chùa Tam Thai. 

Qua nguồn tư liệu này, góp phần cung cấp nhiều thông tin có giá trị góp 
phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Hội An nói riêng, Quảng Nam nói chung. 

Phạm Phước Tịnh 

 
* Ngày 11/01/2018, Báo Quân Đội Nhân Dân đăng bài: Hội An trong tôi 
Thuở lên bảy lên tám, Hội An trong tôi là một khu phố tấp nập, náo nhiệt 

và có vẻ hơi xa lạ. Nhà tôi chỉ cách phố cổ chừng mươi lăm cây số, nhưng khá 
cách trở, mỗi lần ra phố là phải qua bến đò ngang Thuận Tình, nơi con sông 
Hoài tấp nập ghe thuyền vào, ra. 

Ngày ấy, tôi lẽo đẽo theo ba ra Hội An mua lưới về làm nghề rớ cá. Hồi đó, 
tụi nhỏ chúng tôi đứa nào cũng thích ra phố cổ để được thưởng thức những món 
bánh tráng đập, hến xào và ngắm những món đồ chơi ở nơi phố thị mà trẻ con 
thôn quê chúng tôi chẳng bao giờ có được. Theo chân ba qua từng ngõ nhỏ, 
ngắm mái ngói rêu phong nhuốm bụi thời gian, tôi được nghe những tiếng rao 
lảnh lót từ các chú, các cô: “Xí mà đây! Ai xí mà không!”. Những gánh hàng 
rong với đủ các loại: Bánh xoài, bánh ram, bánh ít, bắp nướng Cẩm Nam… 
khiến tôi vô cùng thích thú. 

Ngày đó, tôi chưa cảm nhận được nét đẹp của phố cổ, chỉ thấy Hội An là lạ. 
Lớn thêm lên tôi bắt đầu cảm nhận được nét đẹp của những góc phố thâm trầm 
rêu phong... Tôi bắt đầu yêu cốt cách của người dân phố Hội, bởi họ cũng mộc 
mạc, giản dị, chân thành đậm chất xứ Quảng. Sự mộc mạc, giản dị ấy thể hiện 
trong từng câu nói: “Răng, rứa, chi, hỉ” nghe sao mà thân thương, thấm đượm 
nghĩa tình. Yêu lắm những con đường nhỏ; những con hẻm chỉ đủ một người đi; 
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những bờ tường rêu phong, ẩm mốc. Tôi yêu những góc phố kĩu kịt bao gánh 
hàng rong; những quán cà phê cóc không đèn, không nhạc, khách tự do ngồi bệt 
xuống nền xi măng, tĩnh lặng và thảnh thơi ngắm phố phường đông người qua. 

Hồi ấy, ngồi dọc vỉa hè trên chiếc ghế đóng từ gỗ tạp, chờ mấy xiên thịt 
nhả khói thơm được nướng chín rồi xúm nhau cuốn cuốn chấm chấm, tất cả diễn 
ra trong chiếc mẹt tre chưa đầy nửa mét, bỗng thấy người với người gần nhau 
đến lạ. Theo chân ba qua khu liên phố, nơi đó có những tủ sửa đồng hồ, hàng vá 
áo, sửa giày, sửa ổ khóa… những cái nghề chân chất mấy mươi năm gắn bó bao 
con người phố Hội, chính họ là những mảnh ghép làm nên bức tranh đất và 
người phố cổ.   

Đến với phố cổ Hội An, ta bắt gặp hình ảnh những cậu thanh niên, những 
cô, dì, những chị nhiệt tình chỉ đường cho du khách thập phương; không khó để 
bắt gặp cảnh chủ quán mời khách vào nhà ngồi chơi, mời nhau chén nước trà, 
ngắm nhìn đồ vật kiến trúc cổ rồi thân mật trò chuyện cùng nhau giữa phố xá 
trầm mặc. Chỉ quan sát thôi cũng đủ biết những con người Hội An luôn luôn 
niềm nở, hiếu khách với một tấm chân tình thật thà, chất phác. 

Về Hội An tìm lại một phần ký ức nhuộm thắm tuổi học trò, đi giữa dòng 
người tấp nập, tôi vẫn cảm nhận nét riêng rẽ, hiền hòa, cốt cách của người dân 
phố cổ. Giữa bộn bề cuộc sống nhưng tôi rất tự hào về quê hương, về những con 
người giản dị, mộc mạc, chân tình, không biết nói ngọt, chỉ thô thô, gãy gãy mà 
sâu nặng nghĩa tình, muốn cảm nhận thì cứ yêu đi rồi sẽ hiểu. 

Về Hội An hôm nay, vẫn con đường thân thuộc thuở nào. Duy chỉ có một 
điều thay đổi, đó là con đường từ nhà tôi sang phố cổ không còn cảnh cách trở 
đò ngang, mà thay vào đó là chiếc cầu Cửa Đại nối đôi bờ bắc-nam. Con đường 
quê bập bõm lốt chân trâu ngày nào, nay được trải nhựa phẳng lì; những khu 
nghỉ dưỡng sinh thái, khách sạn ẩn mình dưới vòm cây xanh, khiến vùng quê 
một thời nghèo khó “thay da đổi thịt” đến vô cùng. Cùng ba về thăm lại Hội An, 
thong dong thả bước trên những con phố nhỏ, ngồi nhâm nhi tách cà phê bên 
quán cóc ven đường, bất chợt tôi nghe tiếng rao thân thương đến lạ: “Xí mà 
không con!”. Thì ra, dẫu có đi xa bao lâu, giữa đường đời tấp nập, Hội An vẫn 
thế, vẫn là chốn đi về của biết bao người con xứ Quảng. Theo tháng năm, lớp 
bụi thời gian có thể hằn in lên khuôn mặt bạc trắng mái đầu, nhưng tình đất, tình 
người phố Hội vẫn chân thành, mộc mạc và bao dung. 

Kim Ngân 

 

5. NGƯỜI TỐT – VIỆC TỐT 
  * Ngày 10/01/2018, Báo Tuổi Trẻ đăng bài: Muốn sông đẹp, phải sống 

cùng sông 
10 năm nay có một phụ nữ Nhật Bản qua sinh sống và mở một quán cà phê 

ở phố cổ Hội An (Quảng Nam). Bà dành hết thời gian còn lại của cuộc đời để 
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theo đuổi những dự án giúp đỡ trẻ em đường phố, thanh niên vùng cao và làm 
đẹp môi trường. 

Cuộc trò chuyện của Tuổi Trẻ với bà Usuda Reiko - 63 tuổi, thành viên Hội 
hữu nghị Nhật - Việt thành phố Kawasaki - diễn ra trong quán cà phê sát sông 
Hoài. Ở đây, mỗi ngày mở cửa ra bà muốn được chứng kiến sự thay đổi của 
dòng sông mà bà đã dành nhiều tâm huyết. 

Vì dòng sông đẹp 
* Bà từng là nha sĩ tại Nhật Bản, tại sao bà lại quyết định qua làm "công 

dân" Hội An? 
- Tôi đến Đà Nẵng lần đầu vào năm 2003, khi đó tôi đang là thành viên Hội 

hữu nghị Nhật - Việt của thành phố Kawasaki. Tôi có cảm giác Việt Nam gần 
gũi, thân thuộc. Từ đường phố, con người... mọi thứ đối với tôi như chính đó là 
quê hương của mình.  

Sau năm 2003, tôi có một số lần qua lại và kết nối được nhiều người bạn 
trong Hội hữu nghị Nhật - Việt của thành phố tôi ở, tôi có rất nhiều người bạn ở 
Đà Nẵng và có thêm những cơ hội để tìm hiểu, gắn bó hơn. 

Năm 2008, sau khi nói chuyện với hai người con của mình, tôi quyết định 
qua Việt Nam sinh sống hẳn. Và tôi chọn ở Hội An. 

 
* Và bà đã tìm được điều gì ở đô thị cổ này? 
- Trong những năm sống ở Hội An, có một điều làm tôi suy nghĩ rất nhiều 

là ngay trong lòng phố cổ có một dòng sông chảy qua. Nhưng thời điểm đó khi 
tôi đi dạo thì thấy quanh chùa Cầu dẫn ra sông Hoài đã có dấu hiệu ô nhiễm.  

Đi dọc bờ sông chúng tôi dễ dàng nhận thấy mùi hôi bốc lên rất khó chịu, 
vào mùa mưa có thể không cảm nhận thấy nhưng khi mùa cạn tới bốc mùi ô 
nhiễm nặng. Tôi và bạn bè đi dạo dọc bờ sông và phải bịt mũi, nhiều du khách 
cũng vậy. 

Nhật Bản là đất nước rất phát triển về khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm xử lý 
môi trường trong lĩnh vực này rất tốt nên chúng tôi quyết định sẽ đem những 
kiến thức này giúp Hội An giảm thiểu ô nhiễm, đồng thời tôi muốn truyền đi 
thông điệp bảo vệ môi trường để giữ cho dòng sông rất đẹp này. 

* Ô nhiễm môi trường đang là mặt trái của quá trình phát triển bất kỳ đô thị 
nào. Bà không phải là kỹ sư, khi đến đây sinh sống và dự định thực hiện mong 
muốn của mình, bà đã lường hết những khó khăn? Và bà đã làm thế nào? 

- Tôi quyết định chọn công việc này ở Hội An vì thấy phố cổ này đẹp và 
nếu để một dòng sông đẹp như thế ô nhiễm thì rất tiếc. Chúng tôi bắt đầu từ việc 
kết nối các nhóm sinh viên ở ĐH Sư phạm Đà Nẵng và ĐH Bách khoa Đà 
Nẵng.  

Các bạn đồng hành với tôi trong Hội hữu nghị Nhật - Việt hai thành phố 
Kawasaki - Đà Nẵng giúp tôi kết nối, tổ chức dẫn các bạn sinh viên đi khảo sát 
sông Hoài, lấy mẫu nước để đo các chỉ số. 

Qua các số liệu này, các vị trí được xác định ô nhiễm nặng chúng tôi sử 
dụng hóa chất để xử lý. Thông qua những người bạn ở Nhật Bản, chúng tôi cũng 
được khuyến cáo và tư vấn cách thức để xử lý ô nhiễm ở khu vực đô thị. 
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Nhưng việc xử lý này cũng chỉ là một giải pháp. Điều lớn hơn mà chúng tôi 
muốn hướng đến là truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường cho người dân. 
Muốn dòng sông đẹp, chúng ta phải sống cùng với sông.  

Ở một số khu vực có dân cư sinh sống sát dòng sông, người dân còn vứt rác 
và xả thải ra lòng sông. Khi chúng tôi tới và thấy họ làm việc đó như một thói 
quen, chúng tôi cùng các sinh viên nói chuyện, giải thích về tác hại của việc làm 
ô nhiễm sông. 

Bà là phụ nữ Nhật, khi làm những việc như vậy người dân có phản ứng gì 
không? 

- Chính quyền rất hiểu và ủng hộ những việc làm của chúng tôi, nhưng một 
số lần gặp người dân vứt rác, chúng tôi nêu ý kiến, họ chỉ mỉm cười. 

Tôi hiểu không dễ gì thay đổi thói quen, tất cả còn phải phụ thuộc nhiều 
thứ, nhưng nhận thức vẫn là thứ quan trọng nhất. Nếu mình kiên trì theo đuổi 
công việc này và với mong muốn tốt đẹp, chúng tôi tin sẽ có kết quả. 

Dự án góp phần hạn chế ô nhiễm sông Hoài hiện vẫn được duy trì và được 
sự giúp đỡ rất nhiệt tình của bạn bè tôi tại Nhật, các bạn sinh viên ở Đà Nẵng. 
Hiện tôi đang tập hợp bộ sách ảnh, tài liệu gồm thực trạng ô nhiễm dòng sông và 
những ảnh hưởng tới con người. Tôi dự định sẽ in và đi phát cho mọi người. 

Những dự án vì trẻ em, thanh niên nghèo 
* Bà còn có dự án tặng 10.000 xe đạp cho học sinh nghèo Quảng Nam, Đà 

Nẵng cùng các dự án hướng đến thanh niên vùng xa. Bà có thể chia sẻ một vài 
thông tin về các dự án này? 

- Tôi tham gia với tư cách là thành viên trong Hội hữu nghị Nhật - Việt bởi 
chương trình hợp tác của hai thành phố Đà Nẵng - Kawasaki. Tôi chỉ tham gia 
góp công sức vào đó với mong muốn san sẻ khó khăn cùng trẻ em, học sinh 
nghèo tại Đà Nẵng. 

Khi chương trình triển khai, thị trưởng Kawasaki đã có sáng kiến này và đi 
vận động tìm nguồn đóng góp. Tôi có nhiều người bạn ở Nhật Bản, chúng tôi đã 
đi vận động mọi người tặng xe đạp để đưa qua Việt Nam giúp trẻ em, học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng.  

Đến nay đã có hơn 12.000 chiếc xe đạp được vận chuyển bằng đường thủy 
từ Nhật Bản qua và được chúng tôi trao tận tay trẻ em Đà Nẵng, Quảng Nam. 

Đều đặn khoảng hai lần mỗi tháng, tôi cùng các bạn nhân viên trong quán 
cà phê của tôi, các tình nguyện viên đến các huyện Tây Giang, Đông Giang (tỉnh 
Quảng Nam) để nói chuyện với các thanh niên Cơ Tu ở đó. Chúng tôi thấy ở các 
bạn khát khao thay đổi, thoát nghèo. 

Ở vùng đó bà con làm ra khá nhiều đồ thủ công truyền thống như mây tre 
đan, thổ cẩm... Tôi kết nối với bạn bè ở Nhật và gom các mặt hàng này đưa về 
trưng bày tại quán cà phê của mình bán cho du khách. Trong các lần bay về 
Nhật Bản tôi cũng trực tiếp tìm cách đưa về và giới thiệu cho người quen, bạn 
bè.  

Số tiền kiếm được từ những món hàng này tôi lại đưa ngược qua để gửi tận 
tay các thanh niên Cơ Tu. Các bạn thanh niên cũng được xuống quán cà phê của 
tôi để làm việc, trang bị một số kỹ năng, học các công việc cần thiết để có thể về 
lại địa phương hoặc làm việc ở Hội An. 
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* Điều gì làm bà thích nhất ở Hội An và cho rằng lựa chọn nơi đây làm quê 
hương thứ hai là một quyết định đúng đắn? 

- Đó là người Hội An. Điều làm tôi yêu thương nhất là dường như người 
dân ở Hội An rất tình cảm, quý mến những người già đến từ nước khác như 
chúng tôi. 

"Năng lượng làm việc, cống hiến chưa bao giờ hết" 
Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - trưởng phòng nghiệp vụ Liên hiệp Các tổ 

chức hữu nghị Đà Nẵng - nói rằng bà Reiko là một phụ nữ Nhật đặc biệt. Bà 
Reiko yêu quý Đà Nẵng, Hội An như chính đó là quê hương của mình, do vậy 
dù đã ngoài 60 tuổi nhưng lúc nào tinh thần của bà Reiko cũng khát khao muốn 
được đóng góp cho hai thành phố này. 

"Bà chạy xe máy một mình từ Hội An ra Đà Nẵng để tới các xã vùng khó 
khăn trao tặng xe đạp cho trẻ em nghèo, tham gia các hoạt động cộng đồng. 
Chúng tôi có cảm giác rằng năng lượng và mong muốn được đóng góp sức mình 
ở người phụ nữ ấy không bao giờ hết" - bà Tuyến nói. 

"Một người Nhật có nhiều đóng góp tích cực cho Hội An" 
"Bà Reiko là người quen thuộc đối với những người làm công tác quản lý 

của thành phố và người dân sống gần quán cà phê mà nhiều năm nay bà mở để 
gây quỹ phúc lợi. 

Dù đã lớn tuổi nhưng bà Reiko vẫn tích cực có nhiều đóng góp không chỉ 
với vai trò là thành viên hội hữu nghị, mà trong nhiều dự án tại Hội An như làm 
sạch môi trường, san sẻ với thanh niên đồng bào thiểu số vùng cao, mở quán cà 
phê gây quỹ từ thiện... 

Chúng tôi thường ghé tới quán cà phê của bà Reiko và hết sức quý mến, 
kính trọng một người phụ nữ Nhật hiền từ, giàu sự sẻ chia" - ông Nguyễn Văn 
Lanh, trưởng Phòng VH-TT Hội An, nói. 

Thái Bá Dũng 

 

6. SẢN XUẤT – TIÊU DÙNG 
  * Ngày 04/01/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Thấp thỏm vụ quật tết 

Năm nay, dù quật tết Hội An được giá nhưng nhiều chủ vườn vẫn thấp 
thỏm, do diễn biến thất thường của thời tiết. 

Có mặt tại xã Cẩm Hà và phường Thanh Hà (2 vựa quật lớn nhất Hội An) 
những ngày này dễ nhận thấy không khí khẩn trương, tất bật tại các nhà vườn. 
Vừa phụ khuân đỡ những chậu quật trên xe tải xuống để bên vệ đường, ông 
Trương Hảo (khối Bàu Súng, phường Thanh Hà) cho biết, năm nay nhà ông 
trồng 400 chậu, chủ yếu là quật thế nên hy vọng giá sẽ cao. “Vườn nhà tôi hơi 
khuất, nhiều thương lái không biết nên phải bê ra đây trưng bày cho khách thấy, 
nhất là các cơ quan, đơn vị thuê chưng tết” - ông Hảo nói. 

Theo ông Hảo, thông thường những năm trước từ tháng 9 âm lịch đã có 
khách đến đặt cặp mua sỉ hoặc thuê quật, nhưng năm nay nhìn chung vắng hơn. 
Bù lại quật có vẻ được giá, bình quân giá sỉ khoảng 1,5 triệu đồng/chậu, riêng 
giá thuê cho những chậu quật đẹp là 4 triệu đồng trong thời gian 20 ngày (từ 20 
tháng chạp đến mùng 10 tháng giêng). Trái ngược với ông Trương Hảo, ông 
Nguyễn Trung (thôn Bàu Ốc Thượng, Cẩm Hà) có vẻ phấn khởi hơn, 500 chậu 
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quật của gia đình ông đến nay đã được thương lái đặt cọc mua gần hết. “Không 
biết các vườn khác thế nào chứ riêng vườn tôi năm nay quật tiêu thụ nhanh hơn 
năm ngoái, tôi nghĩ chắc do lượng quật năm nay ít, chưa kể các loại hoa khác 
cũng hư nhiều do mưa bão. Mà nói vậy chứ cũng chưa yên tâm đâu, vì bây giờ 
hết tháng 10 rồi mà mưa gió thất thường dễ gây ra nấm, quật dễ bị vàng cây, 
vàng nhánh, rễ lung lay hư hại” - ông Trung chia sẻ. 

Cũng như các loại cây trái phục vụ tết, đây là giai đoạn mà các chủ vườn  
tốn nhiều công chăm sóc để cây đẹp, trái chín đều và ra lộc đúng dịp tết. Thông 
thường mọi năm từ tháng 10 âm lịch, các vườn quật đã được thương lái đặt mua 
khoảng 80% số chậu và cược trước 10% tiền. Nhiều chủ vườn cho rằng, dù đã 
được thương lái đặt cặp nhưng chưa thể vội mừng vì nếu đến ngày giao hàng, 
quật không đẹp cũng sẽ bị thương lái ép giá. Bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Bàu Ốc 
Thượng, Cẩm Hà) cho rằng, năm nay nắng, lạnh thất thường nên ai cũng nhấp 
nhỏm lo âu. “Lo chứ, kể cả họ đặt cược rồi vẫn lo vì năm nay mùa màng không 
thuận, nên muốn biết chắc phải chờ đến 20 tháng chạp khi họ chở đi hết mình 
mới nhẹ người. Vì nếu cây bị nấm, trái rụng chỉ còn lá thân không thì bán ai 
mua nên mình phải giữ cho nó đẹp để khách hàng không ép giá” - bà Hồng giải 
thích. Theo bà Hồng, loại cây này tuy dễ chăm sóc nhưng cần nhiều công và 
chịu khó, nhất là phải biết canh thời điểm. Riêng thời tiết mưa lạnh như hiện nay 
thì 5 – 7 ngày, khi nắng lên phải bơm thuốc để giữ trái, tầm 10 – 15 ngày thì 
phun một lần cho lá xanh để cây nhìn đẹp hơn. Nếu phát hiện cây nào bị nấm 
phải tách biệt ra khỏi vườn để tránh tình trạng lây lan sang các chậu khác. Do 
đó, chủ vườn phải thường xuyên theo dõi để xử lý kịp thời. 

Thực tế, nhiều năm qua cây quật đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho 
nhiều hộ dân ở xã Cẩm Hà và phường Thanh Hà. Không ít hộ đã chuyển từ 
trồng hoa sang trồng quật cảnh vì hiệu quả kinh tế khả quan, dần dần Cẩm Hà, 
Thanh Hà trở thành nơi nổi tiếng về quật. Ông Mai Kim Phương – Chủ tịch 
UBND xã Cẩm Hà cho biết, hiện toàn xã có 6/7 thôn trồng quật với gần 400 hộ 
tham gia, diện tích gần 65ha (trong tổng số khoảng 1.800 hộ dân, hơn 222ha đất 
sản xuất nông nghiệp của xã). Năm 2016, nguồn thu từ quật ước khoảng 32,5 tỷ 
đồng. Dự kiến, tổng nguồn thu từ quật tết năm nay đạt gần 33 tỷ đồng, thị 
trường chủ yếu là các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Cá biệt năm nay một số 
thương lái từ Nha Trang, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã ra đặt mua hàng. 

Tuy vậy, vài năm gần đây nghề trồng quật đối diện với nhiều vấn đề nan 
giải như giống thoái hóa, nguồn đất vào chậu khó khăn vì mỗi năm địa phương 
xuất đi hơn 50 nghìn chậu quật nên lượng đất vào chậu rất lớn. Rồi thời tiết diễn 
biến khó lường khiến tình hình dịch bệnh phức tạp. Thống kê năm nay khoảng 
20  - 30% diện tích quật bị hư hại do ảnh hưởng thời tiết, chủ yếu bị nấm và lay 
gốc do mưa gió gây ra. Riêng đợt mưa lũ cuối năm 2017 hàng nghìn chậu quật 
của xã bị ngập úng. “Đến nay, nhìn chung thương lái đã đặt cọc tiêu thụ một 
lượng lớn quật trên địa bàn, số còn lại bà con sẽ mang bán lẻ tại Đà Nẵng, Tam 
Kỳ và Hội An dịp tết. Nghề trồng quật tết ở Hội An thịnh hành hàng chục năm 
nay, nhưng nỗi lo được giá mất mùa vẫn lơ lửng. Dự đoán giá cả năm nay cũng 
tương đối nên bà con phấn khởi” - ông Phương nói. 

Khánh Linh 
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* Ngày 06/01/2018, Báo VOV.vn đăng bài: Vùng rau hữu cơ Thanh 

Đông luôn trong tình trạng "cháy hàng" 
Dù tăng gần gấp đôi diện tích nhưng vùng rau hữu cơ Thanh Đông, thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vẫn luôn trong tình trạng "cháy hàng".   
Từ 6.000 m2 ban đầu, đến nay vùng rau hữu cơ Thanh Đông, thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tăng gần gấp đôi diện tích. Mỗi ngày làng rau này 
chỉ cung cấp cho thị trường khoảng 50 kg rau, củ các loại, đáp ứng một phần rất 
nhỏ nhu cầu sử dụng rau sạch của người dân địa phương. 

Những bó rau, củ quả được đóng gói, dán nhãn mác với đầy đủ  xuất xứ, 
thời hạn sử dụng không còn xa lạ với người tiêu dùng thành phố Hội An. Chị 
Trần Thị Ngọc Tuyết, một tiểu thương ở chợ Lê, phường Cẩm Châu cho biết, 
chợ này có 1 đại lý chuyên bán rau hữu cơ Thanh Đông nhưng 1 tuần chỉ bán 
dăm ba ngày vì không có rau để bán. Theo chị Tuyết, rau Thanh Đông mùa nào 
thức nấy, giá cả cao hơn rau bình thường nhưng nhiều người rất ưa chuộng. 

Đầu năm 2014, làng rau hữu cơ Thanh Đông, phường Cẩm Thanh, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam được hình thành và là nơi khởi nguồn cho nông 
nghiệp hữu cơ tại khu vực miền Trung. Làng rau này là cách xa nhà máy, xí 
nghiệp, xa đường Quốc lộ, xung quanh có bờ bao nên hạn chế khói bụi, không bị 
ảnh hưởng bởi nguồn nước ô nhiễm. 

Ông Nguyễn Văn Chức, người tham gia làng rau Thanh Đông ngay từ ngày 
đầu thành lập bộc bạch, thoạt đầu nghe đến làm rau hữu cơ nhiều người e ngại 
bởi cách làm khác với sản xuất rau thông thường, quy trình trồng rau hữu cơ 
hoàn toàn không sử dụng thuốc trừ sâu và phân hóa học. Trong khi lâu nay bà 
con quá quen với việc mỗi khi rau bị sâu bệnh chỉ cần ra chợ mua thuốc trừ sâu 
về phun rồi đi làm việc khác. 

Từ 6.000 m2 đất dành cho canh tác hữu cơ, đến nay làng rau hữu cơ Thanh 
Đông mở rộng lên khoảng 10.000 m2 với 10 hộ tham gia sản xuất. Thời gian 
đầu, sản phẩm rau hữu cơ đưa ra thị trường rất khó cạnh tranh bởi giá thành cao. 

Sau khi được Phòng Kinh tế thành phố Hội An và Trung tâm hành động vì 
sự phát triển đô thị hỗ trợ về kỹ thuật, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, quảng 
bá thương hiệu nên người dân ngày càng tin dùng rau hữu cơ. Nhiều siêu thị, 
nhà hàng, đại lý ở tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng đặt mua rau hữu cơ ở 
đây ngày càng nhiều. Hiện nay, nhu cầu sử dụng rau sạch tăng cao nhưng làng 
rau Thanh Đông chỉ cung ứng được khoảng 50 kg rau mỗi ngày. 

Theo ông Huỳnh Sơn Tranh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cẩm Thanh, 
thành phố Hội An, địa phương đã nghĩ đến việc mở rộng quy mô sản xuất rau 
hữu cơ nhưng rất khó, bởi nguồn nước khu vực này bị nhiễm chua phèn; quỹ đất 
ngày càng thu hẹp do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa. Hiện nay, thu nhập 
của nông dân làng rau Thanh Đông quá thấp, khoảng 3 triệu đồng mỗi hộ/ tháng. 
Để tăng thu nhập cho bà con, địa phương hướng đến việc sản xuất rau hữu cơ 
gắn với du lịch trải nghiệm. 

Ông Huỳnh Sơn Tranh trăn trở, muốn làm được điều này, trước hết phải 
giữ được thương hiệu rau Thanh Đông. Sản phẩm được đóng gói và có sự kiểm 
soát từ trước khi xuất rau ra bán. 
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Ông Võ Như Tùng, cán bộ Phòng Kinh tế thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam cho biết, thành phố tiếp tục nhân rộng mô hình rau hữu cơ và chọn xã Cẩm 
Kim để tập trung đầu tư xây dựng làng rau hữu cơ, quy mô ban đầu khoảng 
5.000 m2. 

"Dự kiến, thời gian đến theo Đề án phát triển làng quê, làng nghề sinh thái 
của xã Cẩm Kim có mô hình về sản xuất rau hữu cơ cho nông dân ở địa phương, 
diện tích khoảng 5.000 m2. Đến thời điểm này, cơ bản tình hình triển khai mới ở 
giai đoạn quy hoạch và xây dựng các hệ thống hạ tầng cơ bản để chuẩn bị trong 
sản xuất nông nghiệp hữu cơ", ông Tùng cho hay./. 

Minh Hoa - Thu Cúc 

 

7. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 
* Ngày 01/01/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Đoàn khách Tây Ban 

Nha xông đất Hội An đầu năm 2018 
Sáng nay 01/01, UBND TP.Hội An tổ chức đón đoàn khách nước ngoài 

đầu tiên đến xông đất phố Hội năm 2018. Đây là hoạt động thường niên mở đầu 
cho một năm mới với kỳ vọng những thành công mới của ngành du lịch Hội An 
cũng như tỉnh Quảng Nam. 

Đúng 10 giờ, đoàn khách gồm 19 người đến từ Tây Ban Nha đã được Công 
ty Du lịch 365 Travel (Hà Nội) đưa đến Hội An. Đón đoàn tại vòng cung Chùa 
Cầu có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL và TP.Hội An. Các du khách được 
chào đón trọng thị với những bó hoa và các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc 
sắc. 

Việc đón tiếp đoàn khách đầu tiên xông đất Hội An thể hiện sự quan tâm, 
trân trọng của ngành du lịch, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh thân thiện 
cùng lòng hiếu khách của người dân và ngành du lịch Quảng Nam đến với du 
khách trong và ngoài nước. 

Trước đó, tối 31/12, tại Vườn tượng An Hội đã diễn ra chương trình Dạ hội 
“Hội An chào năm mới 2018” và đón chào vị khách quốc tế thứ 2,8 triệu đến du 
lịch Quảng Nam năm 2017 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Sau 
khi  bốc thăm ngẫu nhiên, vị khách may mắn đón nhận vinh dự trên là ông 
Eisaku Sasaki, quốc tịch Nhật Bản, lần đầu đến tham quan du lịch Hội An. 

Được biết, năm 2017, tổng lượt khách tham quan và lưu trú tại Quảng Nam 
ước đạt 5,35 triệu lượt, tăng 13,7% so với năm 2016 và đạt 103,9% so với kế 
hoạch. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,8 triệu lượt, tăng 10,5%; khách nội địa 
ước đạt 2,55 triệu lượt, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du 
lịch năm 2017 ước đạt 3.860 tỷ đồng, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 9.200 tỷ 
đồng, đạt 100% so với kế hoạch. 

Việc đoàn khách Tây Ban Nha đến xông đất đầu năm 2018 đã mở ra những 
kỳ vọng về một thị trường khách mới của Quảng Nam hiện nay và những năm 
tiếp theo. 

Vĩnh Lộc - Minh Hải - Xuân Thọ 
 
* Ngày 05/01/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Gần 16 nghìn vé tham 

quan phố cổ Hội An trong 3 ngày đầu năm mới 
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Chỉ trong 3 ngày đầu năm mới 2018, Văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội 
An đã bán gần 16 nghìn lượt vé tham quan khu phố cổ; trong đó có hơn 14 
nghìn du khách quốc tế với doanh thu từ vé đạt hơn 2 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Phương Đông - Trưởng Văn phòng cho hay, lượt khách mua 
vé tham quan đầu năm nay cao hơn hẳn so với cùng thời điểm năm trước. Tuy 
nhiên, khách trong nước mua vé tham quan khá thấp. Đáng chú ý là lượt khách 
mua vé tăng cao không nằm trong thị trường khách truyền thống của Hội An 
như châu Âu, Bắc Mỹ… mà chỉ tập trung vào 2 thị trường mới nổi là Trung 
Quốc và Hàn Quốc. 

Quốc Hải 

 
  * Ngày 08/01/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Du lịch Hội An: Lo thị 
trường thay đổi 

Những ngày đầu năm mới 2018, du khách đến tham quan phố cổ Hội An 
tăng cao. Tuy nhiên, dòng khách đến đang có sự thay đổi và chưa mang tính ổn 
định như các thị trường khách truyền thống nhiều năm qua. 

Thay đổi nguồn khách 
Chỉ trong 3 ngày đầu năm mới 2018, Văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội 

An đã bán gần 16.000 lượt vé tham quan khu phố cổ, trong đó có hơn 14.000 du 
khách quốc tế với doanh thu từ vé đạt hơn 2 tỷ đồng. “Lượt khách mua vé tham 
quan đầu năm nay cao hơn hẳn cùng thời điểm năm trước. Tuy nhiên, khách 
trong nước mua vé tham quan khá thấp so với thực tế. Đáng chú ý là lượt khách 
mua vé tăng cao không nằm trong thị trường khách truyền thống của Hội An 
như châu Âu, Bắc Mỹ, mà chỉ tập trung vào 2 thị trường mới nổi là Trung Quốc 
và Hàn Quốc” - ông Nguyễn Phương Đông, Trưởng văn phòng Hướng dẫn tham 
quan Hội An cho hay. 

Thực tế, du khách đến tham quan, lưu trú tại Hội An tăng cao những ngày 
đầu năm mới là tín hiệu khả quan cho ngành du lịch địa phương. Du khách một 
số thị trường mới và tiềm năng đang đến Hội An với số lượng lớn, hứa hẹn mở 
ra nhiều cơ hội khai thác. Tuy nhiên, những tín hiệu trên vẫn chưa thể giải quyết 
được bài toán cơ bản về nguồn khách. 

Năm ngoái, Hội An đã đón lượng khách cao nhất từ trước đến nay là hơn 
3,2 triệu lượt, tăng hơn 21%; trong đó, 2,38 triệu lượt khách tham quan khu phố 
cổ, tăng 28%; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt, tăng hơn 24% so với năm 2016. 
Tuy khách tham quan tăng cao nhưng chủ yếu là 2 thị trường mới nổi là Hàn 
Quốc và Trung Quốc, lần lượt tăng 70% và 60% so với cùng kỳ. Trong khi đó, 
một số thị trường khách truyền thống như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia giảm sút; 
đặc biệt, du khách đến từ Australia và Pháp giảm khá nhiều. “Trong lúc đang bị 
cạnh tranh bởi du lịch Đà Nẵng, Cửa Đại bị sạt lở, khách Trung Quốc và Hàn 
Quốc đến đông, khách châu Âu càng ít nên Hội An cần phải có những gói kích 
cầu để thu hút khách. Hội An đã có thương hiệu, có phố đi bộ cùng nhiều khu 
vực tốt như An Hội, tuy nhiên tôi nghĩ, cần mở rộng thêm những tuyến phố như 
Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cùng nhiều dịch vụ chất lượng” - ông Lodo, 
một người nước ngoài nhiều năm làm du lịch tại Hội An chia sẻ. 

Sớm có định hướng 
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Mấy năm trở lại đây, giới doanh nghiệp du lịch tại Hội An từng đặt ra câu 
hỏi “vì sao lượng khách Hàn Quốc, Trung Quốc đến Hội An tăng trong khi đó 
thị trường khách Âu, Úc, Mỹ lại giảm?”. Điều đó phản ánh sự lo lắng vì khách 
thì đông kín phố cổ nhưng hầu hết đều lưu trú ở Đà Nẵng, công suất sử dụng 
buồng phòng tại Hội An chỉ 52%; khách Hàn Quốc, Trung Quốc có tỷ lệ chi tiêu 
thấp hơn khách châu Âu, Bắc Mỹ… Các doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến, nhận 
định khác nhau, tựu trung là do tình hình chung tại các điểm đến trên toàn quốc 
chứ không chỉ riêng Hội An. Khách Hàn Quốc, Trung Quốc mới phát triển, có 
nhu cầu nên đông và miễn thị thực, còn thị trường truyền thống đang vào mùa 
nghỉ đông. Riêng với Hội An, giá lưu trú cao so với mặt bằng giá vùng lân cận; 
dịch vụ, sản phẩm chưa xứng tầm; một số hộ kinh doanh cá thể ra sau, thị trường 
khách chưa có dẫn đến phá giá, cắt bớt dịch vụ để bán giá thấp, cung cấp sản 
phẩm không đảm bảo các tiêu chí căn bản của địa phương... 

Cũng có ý kiến cho rằng, Hội An hiện nay quá xô bồ, thái độ phục vụ chưa 
chuyên nghiệp, chiến lược phát triển du lịch của thành phố chưa đủ điều kiện 
phát triển bền vững. Hội An định hướng chưa theo kịp sự phát triển chung của 
du lịch vùng. Thực tế là sản phẩm du lịch Hội An không có nhiều thay đổi, nên 
du khách đến hàng năm tăng cao nhưng tỷ lệ khách quay lại khá thấp. Vì thế, 
các doanh nghiệp đã đề nghị Hiệp hội Du lịch Quảng Nam sớm tổ chức tọa đàm, 
phân tích thị trường khách, giúp các doanh nghiệp có định hướng phù hợp kết 
hợp với các chính sách hữu hiệu của Nhà nước. “Cùng với việc nghiên cứu thị 
trường, năm nay, Hội An đưa vào khai thác nhiều dịch vụ mới và nhiều sản 
phẩm du lịch về sinh thái, làng nghề khác nữa. Thành phố đang từng bước giải 
quyết áp lực hạ tầng du lịch, xây dựng những điểm đến xung quanh khu phố cổ 
hút khách ra bên ngoài, làm bãi xe, chỗ đón tiếp du khách vùng ven, có kế hoạch 
mở rộng không gian phố đi bộ. Đặc biệt, một số điểm du lịch mới như Cẩm 
Thanh, Cù Lao Chàm, các làng rau, làng nghề... cũng sẽ tập trung hoàn thiện” - 
ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói. 

Thực tế, năm nào chính quyền và các ngành chức năng cũng đề xuất các 
chương trình khuyến mại với những gói kích cầu cụ thể, tổ chức đánh giá những 
“khoảng trống” của ngành du lịch để đề ra kế hoạch phát triển. Tuy vậy, vấn đề 
mà du lịch Hội An đang đối diện là sự quá tải du khách trong khu phố cổ do áp 
lực của hạ tầng du lịch, không gian phố đi bộ chật hẹp, chất lượng một số điểm 
đến xung quanh phố cổ chưa cao. Ông Hồ Tấn Cường - Phó Giám đốc Sở VH-
TT&DL chia sẻ: “Để tiếp cận, quảng bá hình ảnh đến với bạn bè quốc tế nên 
chọn các thị trường phù hợp với điều kiện văn hóa lịch sử của họ. Nghĩa là 
người ta yêu mến mình, yêu mến điểm đến nhưng đồng thời phải tạo được dịch 
vụ đáp ứng mong đợi của du khách. Điều thứ hai là các cơ sở kinh doanh du lịch 
cần phải chăm chút sản phẩm, chất lượng dịch vụ của mình”. 

Quốc Hải 

 
  * Ngày 18/01/2018,trang Khám Phá đăng bài: 4 lý do để chọn Hội An làm 

điểm du xuân 2018 
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Bạn đã chọn cho mình địa điểm nào làm điểm đến để mở đầu cho trang 
sách du lịch 2018 của mình chưa? Với những lý do dưới đây thì Hội An thực sự 
là một điểm đến bạn nên lựa chọn để có chuyến du xuân 2018 đấy! 

Những lễ hội sắc màu 
Lý do đầu tiên khiến du khách nên xem xét để lựa chọn Hội An làm điểm 

du lịch 2018 là những lễ hội chào xuân đầy sắc màu ở nơi đây. Hội An được biết 
đến là khu phố cổ, ít nhiều lưu giữ được những sắc màu cổ kính của dân tộc. 
Những lễ hội ở đây cũng khiến du khách thêm yêu quý hơn màu sắc của truyền 
thống dân tộc. 

Từ ngày 27 - 28/1/2018 Hội An sẽ tổ chức ngày hội cây quất cảnh Cẩm Hà 
lần thứ 3. Tại đây sẽ được bài trí khá nhiều những cây quất khác nhau, đây là 
loại cây thường được người dân miền Trung trưng ở nhà vào dịp Tết nguyên 
đán. Từ ngày 3 - 24/2/2018, Hội An sẽ tổ chức các lễ hội ở khu phố cổ để chào 
đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 với nhiều hoạt động như treo đèn lồng rực 
rỡ, thả hoa đăng, múa lân linh đình... 

Đến với Hội An dịp Tết nguyên đán, bạn thực sự sẽ có được những trải 
nghiệm đáng nhớ với đủ đầy những cung bậc cảm xúc về một cái tết truyền 
thống của dân tộc. 

Nằm giữa 2 di sản văn hóa thế giới 
Nếu thời gian thong thả, bạn có thể dành trọn 1 tuần để thực hiện tour du 

lịch đến những điểm hot nhất miền trung gồm Hội An – thánh địa Mỹ Sơn – 
Huế. Chọn Hội An làm điểm du xuân 2018 quả thực là hợp lý vì ở nơi đây, bạn 
có thể dễ dàng di chuyển đến 2 di sản văn hóa thế giới khác là kinh thành Huế 
và thánh địa Mỹ Sơn. 

Kinh thành Huế mang trong mình vẻ đẹp của một mốc son lịch sử dân tộc. 
Đây là nơi đóng đô của nhà Nguyễn. Chính vì thế, đến với nơi này, bạn vừa 
được du xuân 2018 tại thành phố Huế mộng mơ, trầm bổng trong khúc nhạc 
cung đình, lại vừa như được sống lại thời khắc lịch sử của dân tộc, tìm hiểu rõ 
hơn về những gì đã xảy ra trên mảnh đất hình chữ S. 

Cùng với phố cổ Hội An, từ năm 1999, thánh địa Mỹ Sơn cũng đã được 
UNESCO vinh danh trở thành di sản văn hóa thế giới. Nơi đây lại mang trong 
mình một vẻ đẹp trầm mặc của thời gian. Nghệ thuật kiến trúc của nơi đây là 
điểm đặc biệt khiến bao du khách ngỡ ngàng. Nét kiến trúc vừa tạo nên những 
sắc màu bí ẩn, vừa có chút gì đó đầy mê hoặc khiến bất kỳ ai cũng muốn một lần 
đến nơi đây để khám phá về lịch sử triều đại Chăm Pa. 

Ẩm thực hút hồn du khách 
Ẩm thực Hội An chính là một trong những yếu tố đã khiến Hội An chiếm 

trọn cảm tình của bất kỳ du khách nào khi đến với vùng đất phố cổ này. Nhắc 
đến Hội An, người ta không chỉ nhắc đến những dãy nhà cổ sơn vàng hai bên 
đường, dòng sông Hoài gây “thương nhớ”, những chiếc lồng đèn đầy sắc màu, 
mà còn nhắc đến những món ăn như cao lầu, bánh mì ngon nhất thế giới, cơm 
gà, hến xào, bánh tráng đập, chè bắp… 

Những món ăn trong nền ẩm thực Hội An xuất phát từ những món ăn thi vị 
đời thường nhất của người dân miền Trung nói riêng và người dân Việt Nam nói 
chung. Tô cao lầu đầy mê hoặc với những miếng bánh giòn tan, thịt xíu được 
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tẩm ướp đậm đà, sợi cao lầu được chế biến công phu, đặc trưng riêng chỉ Hội An 
mới có, đã khiến cho thực khách dù “khó tính nhất” cũng phải khen ngon. 

Khi bạn đến Hội An, cũng đừng quên thử món bánh mì “ngon nhất thế 
giới”. Dù cũng là bánh mì, thịt, chả, trứng, rau sống, bơ, pate, nhưng dường như 
với cái tâm của người bán hàng thì nó lại trở thành món ăn đường phố đầy cuốn 
hút. Đi một đoạn đến ven sông, bạn có thể ghé vào bất kỳ hàng quán nào đó để 
thưởng thức một đĩa hến xào ăn với bánh tráng nướng giòn, và một ly chè bắp 
thơm “nức mũi”. 

Hội An lọt top 25 điểm đến tốt nhất thế giới 2017 
Năm 2017 vừa qua, Hội An đã được trang du lịch TripAdvisor bình chọn 

vào danh sách 25 điểm đến tốt nhất thế giới dựa trên những đánh giá khách quan 
nhất, trong đó Hội An xếp thứ 13. Chính vẻ đẹp cổ kính, sự giản dị của con 
người nơi đây đã giúp Hội An trở thành nét đẹp của Việt Nam trong mắt du 
khách nước ngoài. 

Vẻ đẹp của Hội An như một người phụ nữ thay đổi theo các buổi trong 
ngày. Buổi sáng, Hội An cổ điển, tươi tắn và năng động như người phụ nữ châu 
Âu những năm 80, không quá hiện đại, lại được mắt người nhìn. Đến tối, Hội 
An lại như người phụ nữ tuổi trung niên, trầm mặc, nhưng luôn nổi bật trong 
mắt người du khách bởi những ánh đèn lồng lung linh trên mặt sông Hoài chạy 
dọc Hội An. 

Dù đã đến Hội An bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đến đây là một lần bạn 
được cảm nhận nét đẹp khác nhau của khu phố cổ. Có khi tươi vui, có khi lại 
thanh tao, trầm bổng, có lúc nhộn nhịp, cũng có lúc tĩnh lặng đến lạ thường. Vì 
những nét đẹp đó, mà bất kể du khách dù ở trong hay ngoài nước đều muốn 
chọn Hội An làm điểm du xuân 2018! 

Thùy Dương 
 
* Ngày 23/01/2018, Báo Văn Hiến Việt Nam (Bộ TTTT) đăng bài: Giá trị 

khu phố cổ Hội An trong phát triển du lịch 
Trong quá trình tồn tại và phát triển, Hội An đã gìn giữ được một kho tàng 

di sản văn hóa (DSVH) vật thể và phi vật thể phong phú, minh chứng cho các 
giai đoạn phát triển trong quá khứ. Các di sản này vẫn được bảo tồn tạo cho bức 
tranh DSVH Hội An trở nên sống động, hấp dẫn và đang từng bước được phát 
huy trở thành tài nguyên để phát triển du lịch. 

Do những giá trị đặc biệt của khu phố cổ Hội An, ngay từ năm 1985 Bộ 
Văn hóa đã ra Quyết định 506/VH-QĐ ngày 19/3/1985 công nhận khu phố cổ 
Hội An là di tích cấp quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Bộ Văn hóa 
phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức cá nhân liên quan lập hồ sơ 
đề nghị UNESCO ghi danh khu phố cổ Hội An vào danh mục DSVH thế giới. 

Kể từ sau khi được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1985, khu phố cổ 
Hội An đã thu hút được sự quan tâm của những người làm công tác bảo vệ 
DSVH trong nước và quốc tế. Khu phố cổ Hội An cũng là một trong số ít di tích 
lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh ở nước ta sớm được Thủ tướng chính 
phủ phê duyệt Dự án tổng thể đầu tư bảo tồn và khai thác di tích đô thị cổ Hội 
An, thị xã Hội An - Quảng Nam Đà Nẵng giai đoạn 1997-2005 từ năm 1997. 
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Việc triển khai Dự án tổng thể đầu tư bảo tồn và khai thác di tích đô thị cổ 
Hội An, thị xã Hội An - Quảng Nam Đà Nẵng giai đoạn 1997-2005 đem lại hiệu 
quả to lớn trên nhiều phương diện, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của cộng đồng và chính quyền địa phương vì mục tiêu giữ gìn di sản. 

Sau khi kết thúc dự án vào năm 2005, tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội 
An đã triển khai lập Quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá 
trị DSVH thế giới đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố  Hội An và du 
lịch giai đoạn  2012-2025. 

Là DSVH được ghi vào danh mục DSVH thế giới, khu phố cổ Hội An nhận 
được sự quan tâm không chỉ của khách tham quan du lịch trong nước và quốc tế, 
mà còn của các tổ chức quốc tế liên quan đến bảo vệ DSVH. Hàng năm Hội An 
thường xuyên có mặt của các tình nguyện viên từ nhiều nước đến làm việc. Hội 
An trở thành địa chỉ tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế, đăng cai một số 
sự kiện văn hóa. Địa phương còn chủ động xây dựng hồ sơ xin hỗ trợ từ các tổ 
chức quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị DSVH. Không ít dự án bảo tồn 
DSVH vật thể và phi vật thể ở Hội An nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước và được thực hiện thành công trong quá trình 
bảo tồn và phát huy giá trị tại DSVH này. 

Nhờ sự nỗ lực của các cán bộ địa phương cộng với sự tham gia nhiệt tình 
của các chuyên gia trong nước và quốc tế, sự hưởng ứng của người dân trong 
thời gian qua nên công tác bảo tồn DSVH Hội An đã đạt được một số kết quả 
như: giải thưởng xuất sắc cho Dự án hợp tác bảo tồn khu phố cổ vào năm 2001, 
giải thưởng công trạng về tu bổ nhà thờ tộc Trương năm 2004, giải thưởng danh 
dự về tu bổ nhà thờ tộc Tăng năm 2009... Đó là phần thưởng xứng đáng cho 
những nỗ lực bảo tồn DSVH ở Hội An hơn một thập kỷ qua, tạo tiền đề cho sự 
phát triển du lịch tại Hội An. 

Trong những năm qua, hoạt động phát triển du lịch ở thành phố Hội An có 
nhiều bứt phá quan trọng, nhanh chóng trở thành điểm du lịch hấp dẫn ở khu 
vực miền Trung. Lượng khách đến Hội An tăng nhanh là cơ hội để địa phương 
sáng tạo thêm các hoạt động thu hút và quảng bá du lịch, nhiều hình thức hoạt 
động níu chân khách lưu lại khu phố cổ lâu hơn đã được thực hiện và khá thành 
công. Sự tăng lên của khách du lịch vừa tạo áp lực về sự quá tải cho khu phố cổ 
vừa là động lực để mở thêm các điểm du lịch vệ tinh. Sau khi thăm phố cổ Hội 
An, du khách có thể mở rộng khám phá, trải nghiệm ở các vùng xung quanh. Du 
khách có thể lựa chọn theo tuyến du lịch đến với các làng nghề như: mộc Kim 
Bồng, gốm Thanh Hà, đúc đồng Phước Kiều… Những du khách ưa thích du lịch 
sinh thái được lựa chọn đến khu du lịch sinh thái Triêm Tây hoặc làng rau Trà 
Quế, ở đây họ được giới thiệu quy trình trồng rau, kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, 
thu hoạch… Du khách cũng có thể thưởng ngoạn sông Hoài trên du thuyền, hay 
ngắm phố cổ hoặc đi sâu vào rừng dừa bảy mẫu bồng bềnh trên những chiếc 
thuyền thúng, hoặc ra Cù Lao Chàm khám phá khu dự trữ sinh quyển thế giới 
đầy bí ẩn giữa biển khơi... 

Du lịch góp phần tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Hội An, hàng năm thu 
nhập từ du lịch chiếm đến hai phần ba tổng thu của thành phố. Thu nhập bình 
quân đầu người tăng đều đặn hàng năm, góp phần nâng cao chất lượng sống của 
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người dân Hội An. Tham gia vào dịch vụ du lịch, con người nơi đây trở nên 
năng động, trang bị trong thành phố và gia đình trở nên tiện nghi, mọi người 
giao tiếp, sinh hoạt hòa nhập với sự phát triển chung của đất nước, khu vực và 
quốc tế. 

Sự xuất hiện thường xuyên của khách du lịch đã làm cho màu sắc của khu 
phố cổ trở nên đa dạng thông qua các trang phục, ngôn ngữ và hành vi ứng xử. 
Nhịp sống ở khu phố cổ cũng trở nên sôi động hơn bởi các hoạt động giao lưu, 
giao thương giữa người dân với du khách. 

Du lịch phát triển đã tạo công ăn, việc làm cho người dân địa phương, góp 
phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương, 
đời sống người dân được cải thiện. Nhiều sản phẩm do người dân địa phương 
sản xuất được tiêu thụ dễ dàng, không nhập hàng từ nơi khác đến tạo điều kiện 
để mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống của người dân sở tại. 

Du lịch ở Hội An tăng nhanh góp phần nâng cao nhận thức của chính 
quyền và người dân địa phương về việc bảo tồn khu phố cổ không chỉ nhằm 
mục đích bảo tồn DSVH đơn thuần, mà còn góp phần nâng cao đời sống của họ. 
Sự tăng trưởng kinh tế giúp người dân và chính quyền địa phương có thêm kinh 
phí thực hiện việc bảo quản, tu bổ và phục hồi DSVH bên cạnh sự hỗ trợ của 
tỉnh và trung ương. 

Từ sự chuyển biến về nhận thức về việc quản lý của chính quyền địa 
phương và việc chấp hành các quy định về bảo vệ DSVH của người dân đã có 
nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Du lịch ở Hội An dần chuyển theo hướng du 
lịch bền vững. Nhiều ngôi nhà đã được phục hồi theo kiến trúc truyền thống, 
mặt tiền các ngôi nhà được chỉnh trang, những chiếc cửa kéo bằng sắt mở ra 
đường dần được thay thế bằng cửa gỗ, biển hiệu quảng cáo phía mặt tiền cũng 
được quan tâm điều chỉnh quy mô, màu sắc và sắp đặt phù hợp với cảnh quan 
chung... 

Thu nhập từ du lịch là nguồn lực để các nghệ nhân tham gia tích cực hơn 
vào việc bảo tồn và phát triển nghề nghiệp truyền thống. Các loại hình nghệ 
thuật trình diễn truyền thống được tổ chức thường xuyên đáp ứng nhu cầu của 
khách tham quan, du lịch. Một số nghề thủ công truyền thống không chỉ được 
hồi sinh, mà còn có cơ hội phát triển với nhiều mặt hàng mẫu mã mới. 

Du lịch phát triển là động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ làm công tác bảo tồn 
và phát huy giá trị DSVH của Hội An phải hòa nhập, nâng cao trình độ chuyên 
môn và ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và hoạt động chuyên 
môn nghiệp vụ trong môi trường du lịch liên tục phát triển. 

Bên cạnh những tác động tích cực, việc tăng nhanh lượng khách du lịch 
đến Hội An cũng tạo ra nhiều tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa xã hội nơi 
đây. 

Du lịch phát triển kéo theo lượng người và xe đến Hội An tăng lên nhanh 
chóng, nhà hàng, khách sạn mọc lên ngày càng nhiều bao quanh di sản gây tắc 
nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, rác thải… gây quá tải cho 
DSVH. Khách du lịch tăng, hoạt động suốt ngày đêm, thời gian yên tĩnh rất ít, 
các điểm di tích luôn tấp nập người ra vào đã gây ra những tác động xấu khiến 
di sản nhanh xuống cấp. 
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Sống trong một đô thị tràn ngập dịch vụ du lịch, nhưng không phải ai trong 
khu phố cổ cũng có cơ hội được hưởng lợi từ các hoạt động dịch vụ, chỉ những 
nhà ở mặt tiền, khu trung tâm khu phố cổ mới có điều kiện tham gia hoạt động 
có thu nhập kinh tế cao. Những gia đình ở phía trong hoặc ở ngoại vi khu phố 
cổ, gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, bị tác động xấu bởi giá cả sinh 
hoạt và dịch vụ tăng cao. Sự tăng trưởng kinh tế không đều trong bộ phận dân 
cư ở Hội An làm cho khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng 
lớn. 

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Hội An đã hấp dẫn các nhà đầu tư từ 
các nơi khác đến mua nhà, mua đất lập cửa hàng, xây khách sạn... sự việc không 
chỉ xảy ra tại khu vực khu phố cổ, mà còn lan ra khu vực ngoại vi và ở Cù Lao 
Chàm. Không ít người dân địa phương sau khi bán nhà, đất phải trở lại làm thuê 
cho những người chủ mới từ nơi khác đến. 

Cơ hội tìm việc làm ở Hội An tăng lên kéo theo làn sóng lao động các nơi 
đến đây tìm kiếm việc làm, buôn bán nhỏ, đã tạo ra sự biến động về thành phần 
dân cư. Nhiều dịch vụ mới thâm nhập vào phố cổ, xuất hiện các cò mồi du lịch, 
cò mồi may mặc, gây nên sự lộn xộn trên phố cổ. Nếp sống trong các gia đình 
Hội An cũng dần biến đổi theo nhịp sống dịch vụ du lịch. Xu hướng thương mại 
hóa, chạy theo kinh tế làm thay đổi dần quan niệm và lối sống vốn yên ả của 
một tỉnh lỵ hành chính. Nhiều biểu hiện văn hóa mới xuất hiện trong khu phố cổ 
theo chân khách du lịch từ khắp các nơi trên thế giới mang đến. 

Việc quản lý tu bổ di tích được quản lý khá chặt chẽ, tuy nhiên vẫn có 
những trường hợp quảng cáo, trang trí ánh sáng, sử dụng âm thanh để thu hút 
khách du lịch gây ảnh hưởng đến sự chân xác của DSVH 

Để việc bảo tồn, tránh những tác động tiêu cực của phát triển du lịch tới 
DSVH, các cấp các ngành liên quan cần tập trung thực hiện tốt nội dung Bản kế 
hoạch quản lý khu phố cổ Hội An; thực hiện tốt những khuyến nghị của 
UNESCO về các hoạt động bảo tồn khu phố cổ Hội An. 

Cần tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu và nội dung của Quy hoạch 
đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị DSVH thế giới đô thị cổ Hội 
An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012-2025, đã được 
Thủ tướng chính phủ phê duyệt. 

Theo nội dung của quy hoạch, trong thời gian tới bên cạnh việc nâng cao 
hiệu quả du lịch tại khu phố cổ Hội An, chính quyền địa phương cần quan tâm 
phát triển du lịch bền vững, đẩy mạnh công tác bảo vệ khu phố cổ với tư cách là 
một nguồn tài nguyên du lịch nhằm giữ gìn cho các thế hệ tương lai. Phát triển 
du lịch nhưng không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên hiện có, chăm lo cho công 
tác bảo tồn bền vững khu phố cổ Hội An, phát triển loại hình du lịch có trách 
nhiệm. Cải thiện các điều kiện quản lý DSVH, xây dựng môi trường xã hội tốt, 
giữ gìn môi trường thiên nhiên trong lành, sử dụng khoa học công nghệ hiện đại 
tiên tiến để bảo tồn DSVH, xử lý môi trường, hạn chế tác động xấu đến môi 
trường sống, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Các nội dung trên cần được triển khai 
thực hiện đồng bộ, khoa học. 

Để thực hiện được sự hài hòa giữa bảo vệ DSVH và phát triển du lịch, các 
chủ thể quản lý cần thực tốt nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý 
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theo địa giới hành chính và nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý 
theo chức năng. Các cơ quan có thẩm quyền từ trung ương đến địa phương cần 
thống nhất chỉ đạo các đơn vị trực thuộc như: Trung tâm quản lý bảo tồn DSVH 
Hội An, Phòng thương mại và du lịch Hội An, Trung tâm văn hóa thể thao Hội 
An triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, dự án đã được Chính phủ phê duyệt, 
các văn bản quy định bảo vệ DSVH và phát triển du lịch Hội An của UBND tỉnh 
Quảng Nam, UBND thành phố Hội An. Trong quá trình thực hiện chức năng 
nhiệm vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau và các đơn vị liên quan tại địa 
phương để giải quyết những vấn đề khúc mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ, không để tồn đọng tạo mâu thuẫn kéo dài gây ảnh hưởng đến việc bảo 
vệ DSVH và phát triển du lịch. 

Cộng đồng dân cư tại Hội An cần thực hiện tốt vai trò chủ thể, phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan quản lý DSVH và du lịch tại địa phương trong việc bảo 
tồn và phát huy giá trị DSVH. Chính quyền địa phương sáng tạo các hình thức 
tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo tồn 
DSVH với tư cách là một nguyên tài nguyên du lịch. Thực hiện tốt phương 
châm nhà nước và nhân dân cùng làm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị 
DSVH cũng như phát triển du lịch bền vững. Đội ngũ nhân viên của các đơn vị 
bảo vệ DSVH và dịch vụ du lịch ở Hội An cần được đào tạo bài bản, xây dựng 
phong cách làm việc chuyên nghiệp, có ý thức trong việc giải quyết các vấn đề 
liên quan, gắn bó với người dân địa phương. 

Khách du lịch cần được tuyên truyền và chia xẻ trách nhiệm trong việc bảo 
vệ DSVH như giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống 
văn minh tại điểm du lịch, góp phần tuyên truyền quảng bá cho du lịch Hội An. 

Các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát chấn chỉnh những hạn chế 
nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế tại địa phương để DSVH Hội An luôn 
được bảo vệ tốt, qua đó phát triển bền vững du lịch trong thời gian tới. 

Nguyễn Quốc Hùng 

 
* Ngày 15/01/2018, trang Nhịp Sống Kinh Tế (Báo Điện tử Trí Thức Trẻ) 

đăng bài: Thêm “giá trị mới” cho du lịch Hội An – vùng đất di sản thế giới 

Hội An – thành phố di sản trầm mặc, cổ kính sắp chính thức có một chương 
trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh đầu tiên, được đầu tư với quy mô lớn nhất 
từ trước đến nay, dựa trên những nghiên cứu công phu về lịch sử, văn hoá của 
vùng đất này. 

 
Hội An – “bản phù điêu” lịch sử 
Trải qua bao thế kỷ thăng trầm, phố Hội vẫn tĩnh tại nằm bên sông Hoài 

như một minh chứng bền bỉ của thời gian. Hình ảnh những mái ngói rêu phong, 
những mảng tường vàng điểm xuyến hoa giấy đỏ luôn đầy sức quyến rũ với du 
khách. Sự cổ kính và lưu giữ gần như trọn vẹn dấu ấn lịch sử, kiến trúc... qua 
năm tháng khiến Hội An trở thành vùng đất di sản văn hoá thế giới được 
UNESCO công nhận. 

Thế nên, hàng năm, vùng đất này đón đến 22% lượng du khách quốc tế đến 
Việt Nam, mặc dù diện tích phố Hội chỉ bằng 0,3% lãnh thổ. Theo bình chọn 
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của trang du lịch uy tín Trip Advisor, Hội An xếp hạng 13/55 điểm đến tốt nhất 
trên thế giới; hay tờ tin tức hàng đầu của Mỹ Buzzfeed đã xếp Hội An ở vị trí 
4/23 địa danh nhất định phải đến trong đời. 

Xu hướng du lịch ngày nay tại nhiều nước trên thế giới cho thấy, du khách 
không chỉ thích đặt chân đến một vùng đất mới để vui chơi, thăm thú, mà còn 
muốn được trải nghiệm văn hoá, lịch sử, con người bản địa. Quay lại câu chuyện 
Hội An, có thể thấy du khách mới chỉ biết Hội An là nơi an yên để nhấp ngụm 
trà, thưởng thức bát mỳ Quảng, cao lầu, ngắm muôn sắc đèn lồng đung đưa… 
mà ít biết phố Hội xưa kia vốn là một thương cảng sầm uất, là vùng đất đã 
chứng kiến sự giao thương nhộn nhịp giữa các nền văn hóa và lưu dấu những 
câu chuyện tình vượt biên giới quốc gia. 

Đây là những con số đáng mơ ước đối với bất kỳ địa danh du lịch nào. Tuy 
nhiên có một thực tế, dù du khách yêu mến vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính rất độc đáo 
của Hội An, nhưng những cánh cửa đóng về lịch sử - văn hóa đầy giá trị của 
vùng đất này chưa được nhiều người biết đến. Phố cổ Hội An hiện tại vẫn chỉ là 
một nơi để du khách đến dạo phố, chụp hình, thưởng thức các món ăn đặc sản, 
“check in”… rồi lại nhanh chóng rời đi. Vẫn còn thiếu những vẻ đẹp ở tầng sâu 
văn hoá đủ sức lưu giữ du khách bốn phương ở lại dài ngày để khám phá và cảm 
nhận. 

Dòng chảy văn hóa - lịch sử trong “Ký ức Hội An” 
Trong một tâm thế như vậy, chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh 

“Ký ức Hội An” đã ra đời với tâm huyết tái hiện hình ảnh thương cảng Hội An 
phồn thịnh của thế kỷ 16-17, bổ sung một “đặc sản tinh thần” quan trọng, xứng 
tầm với tiềm năng phát triển của du lịch Hội An. 

Dù còn khá mới lạ tại Việt Nam, chương trình biểu diễn thực cảnh đã được 
nhiều nước phát triển thành công trong việc quảng bá văn hóa, lịch sử của một 
vùng đất. Có một thời, vẻ đẹp non nước hữu tình hiếm thấy của vùng Quảng Tây 
(Trung Quốc) đã chạm tới trái tim của hàng triệu du khách khắp thế giới nhờ 
chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh “Ấn tượng Lưu Tam Tỷ”, được dàn 
dựng dưới bàn tay của đạo diễn Mai Soái Nguyên và Trương Nghệ Mưu với sân 
khấu chính là những dãy núi và dòng Quế Lâm hùng vĩ. Cũng nhờ đó, hàng trăm 
người dân địa phương đã được “kể” những câu chuyện lịch sử, những phong tục, 
tập quán khác lạ của quê hương họ với tình yêu và niềm tự hào. 

Kể từ đó, những chương trình thực cảnh đã lan rộng khắp thế giới: 
Singapore, Malaysia, Hong Kong, cho tới nước Ý xa xôi… Sức hấp dẫn của 
nghệ thuật biểu diễn thực cảnh được lý giải bởi quy mô và sự đầu tư lớn, sử 
dụng cảnh quan thực tế làm sân khấu. Quan trọng nhất, chính là việc tái hiện 
sống động và góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa – lịch sử, thúc đẩy 
sự phát triển của ngành du lịch của các địa danh. Một chương trình thực cảnh 
cũng chính là một món “đặc sản tinh thần” khiến du khách khát khao nếm thử 
khi đặt chân đến vùng đất mới. 

Với câu chuyện của “Ký ức Hội An”, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một 
Hội An chuyển mình không ngừng từ thời mở nước, cho đến thời vương quốc 
Chămpa, thời phong kiến và một Hội An - nút giao thoa cổ kim ở thời điểm hiện 
tại. Để làm được điều đó một cách nhân bản, sáng tạo, những người thực hiện 
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chương trình đã chọn nhân vật dẫn truyện xuyên suốt hơn 60 phút là cô gái dệt 
vải với tình yêu tuyệt đẹp dành cho chàng thuỷ thủ tàu viễn dương. 

Có thể nói, tiếp cận du lịch từ góc độ văn hoá là một xu thế không thể chối 
bỏ, khi du khách ngày nay có xu hướng mong muốn trải nghiệm giá trị văn hoá 
của một vùng đất mới thông qua nhãn quan và cảm nhận của chính mình. Với 
“Ký ức Hội An”, du khách sẽ có thêm một “đặc sản tinh thần” được xếp vào 
hàng “mỹ vị cao lương” để chiêm ngưỡng và thấu cảm sâu sắc vùng đất này. 

A.D 

 

7. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 
* Ngày 04/01/2018, Báo Tài Nguyên và Môi Trường đăng bài: Hội An: 

Phân loại rác thải tại nguồn còn nhiều vướng mắc  
Sau 5 năm (2012-2017) TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) thực hiện chủ 

trương phân loại rác thải tại nguồn đã đem lại những kết quả bước đầu; tuy 
nhiên trong quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc về nội 
dung, phương pháp, biện pháp, lực lượng thực thi và phạm vi thực hiện. 

Đứng trước thực trạng về rác thải từ hoạt động du lịch, dịch vụ ngày càng 
tăng cao trên địa bàn, UBND TP. Hội An đã triển khai thực hiện chương trình 
“Phân loại rác tại nguồn” và triển khai thí điểm tại 4 phường nội thị là: Minh 
An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Tân An với mục đích nâng cao ý thức của cộng đồng 
xã hội về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. 

Sau gần 2 năm triển khai thí điểm phương án thu gom, phân loại rác thải tại 
4 phường trung tâm, UBND TP. Hội An tiếp tục triển khai mở rộng chương 
trình “Phân loại rác tại nguồn” trên toàn địa bàn thành phố (trừ xã đảo Tân Hiệp 
thu gom xử lý tại chỗ). Theo đó, quy định các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ 
gia đình, cá nhân phải tiến hành phân loại rác để thu gom, vận chuyển, xử lý 
lượng rác thải phát sinh hàng ngày.   

Theo báo cáo đánh giá sau 5 năm thực hiện chủ trương phân loại rác thải tại 
nguồn của TP. Hội An, đến nay, đa số người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
trên địa bàn đã thực hiện cơ bản đúng theo chương trình phân loại rác thải tại 
nguồn của thành phố. Kết quả giám sát phân loại rác qua các năm gần đây cho 
thấy, khoảng 75% tổ chức, hộ gia đình của thành phố thực hiện tốt chương trình 
trong tổng số 85% tổ chức, hộ đăng ký thu gom rác với địa phương. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chưa đăng ký thu gom rác thải, chỉ có 
khoảng 85% tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 12 xã, phường 
của thành phố tham gia.     

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng người dân trong khu phố cổ mang rác ra bỏ tại 
các thùng rác công cộng dành cho khách du lịch, thậm chí có các hành vi phá 
loại làm hư hỏng các thùng rác nêu trên. Một số tuyến đường, điểm đầu các kiệt 
hẻm, người dân mang rác ra để không đúng giờ quy định hoặc đổ rác không 
đúng loại nên Công ty CP Công trình công cộng Hội An không thu gom gây mất 
mỹ quan đô thị. 

Ông Nguyễn Đình Hùng - Trưởng Phòng TN&MT thành phố Hội An cho 
biết, trước những năm 2010, toàn bộ lượng rác thải (gồm rác dễ phân hủy và khó 
phân hủy) phát sinh trên địa bàn thành phố khoảng trên 50 tấn/ngày được thu 
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gom, vận chuyển về bãi rác Cẩm Hà để xử lý chôn lấp theo phương pháp truyền 
thống. 

Tuy nhiên, hiện nay do hết diện tích đất để chôn lấp nên lượng rác tồn lưu 
không được chôn lấp hợp vệ sinh ngày càng tăng, gây ô nhiễm nghiêm trọng về 
môi trường không khí và nguồn nước tại bãi rác Cẩm Hà và làm ảnh hưởng môi 
trường sống đối với khu vực dân cư lân cận. 

Trong thời gian tới, Hội An sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của lò đốt rác, 
nhà máy xử lý rác, phân loại gắn với việc xử lý đạt hiệu quả. Không chỉ phân 
loại rác từ nguồn mà thành phố còn phải giải quyết căn bản bãi rác tồn lưu 
khoảng 80 ngàn tấn tại phường Cẩm Hà. 

Dương Bùi 

 
* Ngày 11/01/2018, Báo Môi Trường đăng bài: Hội An (Quảng Nam) 

nước nhiễm mặn, người dân gặp khó khăn 
Nguồn nước tưới bị nhiễm mặn nghiêm trọng, khiến nông dân xã Cẩm Kim 

(TP. Hội An, Quảng Nam) không thể xuống giống sạ trà đầu vụ đông xuân 
2018. Điều đó khiến cho người dân nơi đây đang gặp khó khăn, và vô cùng lo 
lắng. 

Ông Trần Ngọc Hùng ở thôn Trung Châu, xã Cẩm Kim quyết định cuốc bỏ 
đám lúa mới sạ để chuyển sang trồng hoa màu. Trước đây, thửa ruộng nằm sát 
nhánh sông Thu Bồn rộng 636m2 này là đất màu, được HTX Nông nghiệp Cẩm 
Kim giao cho ông trồng lác. Nhiều năm bị lũ lụt bồi lấp, chiếu lác mất giá nên 
ông cải tạo thành đất trồng lúa. Sau đợt lũ hồi tháng 11 năm ngoái với lượng phù 
sa dồi dào, ông gieo sạ vụ đông xuân với hy vọng sẽ bội thu. “Cây mạ lên sưa 
sớt, sạ đi sạ lại hai, ba lần, tốn kém, nhưng rồi mạ cũng chết luôn. Chừ tôi phá ra 
làm màu, trồng khoai, gieo cải, rồi tỉa bắp” – ông Hùng nói. Không chỉ ông 
Hùng, 269 hộ sản xuất nông nghiệp với hơn 1.000 nhân khẩu ở Cẩm Kim đang 
trong tâm trạng lo lắng khi lịch thời vụ đã quá hạn mà giống vẫn chưa xuống 
đồng. 

Ông Lê Trung Tấn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Kim cho biết, do địa 
hình xã nằm ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, hàng năm, nguồn nước bị nhiễm mặn 
sớm nên địa phương luôn chủ động xây dựng kế hoạch và lịch gieo sạ trà đầu 
bao giờ cũng sớm hơn lịch gieo sạ của tỉnh 5 – 10 ngày. Theo kế hoạch, vụ đông 
xuân năm nay, toàn xã có khả năng chủ động nước tưới cho 42ha lúa. Nhiều 
năm qua, Cẩm Kim sử dụng hồ chứa tại chỗ để phục vụ cho sản xuất, chủ yếu 
tưới cho 80% diện tích lúa vụ đông xuân, còn vụ hè thu chỉ đáp ứng được 50% 
diện tích. Hồ chứa nước tự nhiên rộng khoảng 15ha, thông với đập chính ra sông 
Thu Bồn và nhánh sông Bà Ngân, thuộc xã Duy Phước (Duy Xuyên). Tuy 
nhiên, từ vụ hè thu năm ngoái đến nay, hồ này đã bị nhiễm mặn nghiêm trọng. 
Khảo sát độ mặn tại đây từ đầu năm 2018 đến nay cho thấy độ mặn lên đến 12 
phần nghìn, trong khi độ mặn trong nước cho phép đưa vào đồng chỉ ở mức dưới 
0,8 phần nghìn. 

Hàng ngày ra đồng trông con nước để bừa 2ha lúa của gia đình, ông Huỳnh 
Cường ở thôn Phước Thắng, chia sẻ: “Dân Cẩm Kim ai cũng mua giống về để 
đó không thể nào sạ được. Nếu đóng giếng khoan thì không thể cứu nổi cả cánh 
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đồng. Vụ xuân hè năm ngoái đã bỏ không rồi, Cẩm Kim chỉ nhờ vụ đông xuân 
này để sinh sống, không làm được, không thể lên được nông thôn mới. Nước 
nhiễm mặn, đành chịu thôi!”. 

Đến ngày 10/1, dù đã trễ lịch sạ trà đầu hơn 10 ngày nhưng toàn xã chỉ mới 
sạ 13,5ha, nghĩa là chưa tới 30% diện tích sản xuất lúa vụ đông xuân. Hiện Hội 
Nông dân xã vận động bà con sử dụng 80 cái giếng bơm được Phòng Kinh tế 
Hội An hỗ trợ trong vụ hè thu năm ngoái, tự kéo điện và mô tơ ra bơm để xuống 
giống, nhưng nguồn nước lại bị nhiễm phèn. 

“Tình trạng nhiễm mặn vượt quá khả năng xử lý của xã, chúng tôi đã báo 
lên thành phố và chờ xử lý. Mỗi lần sạ bà con phải đóng giếng, mà việc đóng 
giếng để lấy nước gieo sạ là cực kỳ khó. Dù vậy, xã vẫn quyết tâm sạ hết diện 
tích”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Kim – ông Lê Trung Tấn, cho biết. 

Theo Báo Quảng Nam 

 
 * Ngày 15/1/2018, Báo Công An Thành Phố Đà Nẵng đăng bài: Chuyên 

gia Nhật hiến kế cứu biển Cửa Đại, Quản bùn cát, cứu bờ biển (Báo Quảng 

Nam 15/01) 
Theo nghiên cứu của Jica (Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản) thì việc xây 

hồ đập thủy điện, khai thác cát quá mức ở thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia- 
Thu Bồn khiến nguồn vận chuyển bùn cát về Cửa Đại (Hội An) giảm, dẫn tới sạt 
lở bờ biển. Tình trạng sạt lở này ngày càng nghiêm trọng gây thiệt hại cho kinh 
tế, du lịch và cuộc sống của người dân, đến nay chưa có giải pháp căn cơ khắc 
phục.  

Cát về Cửa Đại giảm 40% 
Ngày 12/01, Jica đã công bố kết quả khảo sát, nghiên cứu mới nhất về công 

tác quản lý bùn cát trên lưu vực sông thuộc hệ thống sông miền Trung. Trong 
đó, với lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn và tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại được 
phân tích, kiến giải rất kỹ. Ông Lê Trí Thanh- Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nói 
rằng, tình trạng sạt lở sông, biển ở Quảng Nam rất nghiêm trọng, đã có nhiều hội 
thảo đưa ra kiến nghị song vẫn chưa khắc phục được. Với nghiên cứu của Jica, 
ông Thanh tin tưởng kiến nghị đưa ra vừa có thể chống sạt lở song vẫn đảm bảo 
các hoạt động khai thác phục vụ phát triển kinh tế. Bởi lẽ các công trình xây 
dựng không thể thiếu cát. Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh thì nhìn nhận, 
lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn có tài nguyên nước, khoáng sản dồi dào, tuy 
nhiên việc khai thác nguồn nước chưa phù hợp, khai thác cát quá mức đã dẫn tới 
sạt lở nghiêm trọng. Thực tế, Đà Nẵng cũng phải đối mặt với tình trạng sạt lở 
một số điểm ven biển và sông. Do đó, kiến nghị cơ chế quản lý lưu vực sông này 
hiệu quả, đảm bảo không gây sạt lở hạ lưu đang rất cấp bách. 

TS Vũ Thị Lan Hương, đại diện Nhóm tư vấn của Jica cho biết, sự gia tăng 
hoạt động của con người làm thay đổi trạng thái cân bằng bùn cát lưu chuyển 
trên dòng chảy dẫn tới sạt lở nhiều nơi. Cụ thể, tại vùng thượng lưu thì xây đập 
thủy điện, vùng trung lưu khai thác cát, hạ lưu thì nạo vét đường thủy, thi công 
cầu, khu nghỉ dưỡng, đê kè bảo hộ. Từ năm 2008 tới nay khoảng 10 triệu m3 cát 
đã được khai thác trên lưu vực sông, chưa kể khai thác cát trái phép không thống 
kê được. Ở thượng nguồn các hồ đập thủy điện đã chiếm gần 50% tổng diện tích 
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toàn lưu vực. Ở bờ biển, việc xây các khu khách sạn trong vùng dễ bị sạt lở kèm 
theo việc xây các loại kè bảo vệ làm gián đoạn quá trình vận chuyển bùn cát dọc 
bờ góp phần làm tốc độ sạt lở bờ biển nhanh hơn. Tại Cửa Đại, kết quả cho thấy 
lượng bùn cát ra cửa sông giảm 14% do xây dựng đập và giảm 24% do hoạt 
động khai thác cát trên lưu vực sông. Trong giai đoạn từ 1997 đến 2017, lượng 
cung cấp bùn cát cho cửa sông Cửa Đại đã giảm 40%. 

"Cứu" phải đúng "thuốc" 
Theo TS Hương và nhóm nghiên cứu, các biện pháp triển khai cứu bãi biển 

Cửa Đại đã được triển khai song không hiệu quả, thậm chí gây ảnh hưởng xấu 
đến khu vực lân cận. Hiện tại tình trạng sạt lở có xu hướng lan xuống bãi biển 
An Bàng. Nguyên nhân của việc "cứu" sai cách là không tính đến quá trình vận 
chuyển bùn cát dọng bờ. TS Hương ví dụ, đợt lũ cuối năm 2016 một cửa sông 
mới được hình thành cung cấp lượng bùn cát lớn về phía Bắc, tuy nhiên việc xây 
dựng cọc cừ thép ở đây đã ngăn không cho bùn cát vận chuyển đến khu vực phía 
Bắc, do đó bờ biển Cửa Đại vẫn tiếp tục bị sạt lở. Hoặc, việc xây kè cứng tại 
vùng sạt lở dễ bị sói lở chân kè do dòng chảy đáy xuất hiện, dẫn tới sụp đổ của 
kè. Hơn nữa cát bị giữ lại sau kè không thể vận chuyển gây ra việc thiếu hụt bùn 
cát dọc bờ trên diện rộng. 

Ông Kenichiro Tachi, chuyên gia của Jica cho biết, để giải quyết bài toán 
sạt lở bờ biển, cụ thể là biển Cửa Đại một cách căn cơ cần giải pháp tổng thể 
quản lý cả lưu vực sông. Chẳng hạn như việc khai thác cát hiện nay được đề 
xuất dựa trên khối lượng và yêu cầu cho các hoạt động kinh tế mà chưa dựa trên 
đánh giá ảnh hưởng của khai thác cát với nguồn cung bùn cát trên lưu vực sông. 
Việc tính toán, khảo sát định lượng sạt lở do xây dựng các công trình trên sông, 
biển chưa được tiến hành đầy đủ. Không có tổ chức nào được giao trách nhiệm 
quản lý bùn cát ở cấp lưu vực sông. Do đó, giải pháp dài hạn để chống sạt lở là 
phải quản lý được tổng hợp lượng bùn cát dịch chuyển trên lưu vực sông thông 
qua việc khắc phục các hạn chế nêu trên. Theo phân tích của Jica, hiện bờ trái 
Cửa Đại bùn cát về ít nên sạt lở nghiêm trọng, còn bờ phải lượng bùn cát về 
nhiều hơn nên không sạt lở. 

Trong ngắn hạn, cần xây đê kè chỉnh trị phía cửa sông để điều chuyển 
lượng bùn cát về phía bờ trái nhiều hơn sẽ hết sạt lở. Hoặc một giải pháp khác là 
"nuôi bờ", tức là xúc cát từ bờ phải đổ vào bờ trái. Giải pháp nuôi bãi này mỗi 
năm tốn khoảng 500 ngàn m3. Theo nguyên lý tự nhiên, mùa mưa bão bờ biển 
sẽ bị xâm thực, hút cát dọc bờ nhưng mùa hè sẽ bồi đắp lại. Tuy vậy, theo ông 
Lê Trí Thanh, thời gian gần đây, lượng bùn cát lấy đi ở Cửa Đại rất lớn mà bồi 
lại một lượng rất nhỏ. Các chuyên gia Jica chia sẻ, tùy theo mùa, có thể mưa bão 
lớn thì bùn cát ven bờ bị lấy đi nhiều, mùa hè bù lại ít. Ở Nhật cũng xảy ra hiện 
tượng này, song các nhà hoạch định tính toán trong chu kỳ 50 năm, lượng cát 
hao hụt mỗi năm bao nhiêu do "lấy đi" và "trả lại" để tính toán số lượng cát cần 
"nuôi bãi" phù hợp, đảm bảo giữ được bãi biển không bị xói lở. 

Với những kiến nghị của Jica, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kỳ vọng có thể 
sớm cứu được biển Cửa Đại đang bị sạt lở, đã ảnh hưởng tiêu cực nhiều lĩnh vực 
đời sống địa phương. 

Hải Quỳnh 
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8. AN NINH – TRẬT TỰ 
* Ngày 01/1/2018, Báo Tuổi Trẻ đăng bài: Hội An 'ngộ độc'... quầy bar 
Không còn vẻ tĩnh mịch, hoài cổ. Không còn những tuyến phố đi bộ lãng 

mạn dọc đôi bờ sông Hoài, Hội An khiến nhiều du khách thất vọng khi quán bar 
gây ồn ào, chặn đường lôi kéo du khách... 

"Con gái và tôi đã có những ngày căng thẳng, tôi lại đang điều trị bệnh. 
Chúng tôi đã đặt vé và tới Hội An vì nghĩ ở đó sẽ tìm được cho mình khoảng 
thời gian bình yên. Nhưng nơi chúng tôi ở quá ồn ào, những âm thanh nặng nề 
dội lên tới sau 24h đêm khiến chúng tôi không thể ngủ được và phải trả phòng 
trở về trong sự thất vọng". 

Đây là bức thư phàn nàn của du khách để lại tại một khách sạn trung 

tâm phố cổ. 

Phố cổ tạp nham âm thanh 
Một lễ tân khách sạn trên đường Nguyễn Phúc Chu - nằm dọc sông Hoài, 

phố cổ Hội An - kể nhiều du khách khi tới đặt phòng thì rất háo hức, nhưng sau 
đó họ lộ vẻ thất vọng ra mặt sau khi ở qua đêm tại khách sạn. Không ít trường 
hợp đã trả phòng về sớm hơn dự kiến hoặc đi tìm những homestay nằm tách biệt 
phố cổ để có thể ở lại. "Nhiều hôm chúng tôi lên dọn phòng thì thấy thư của 
khách viết để lại trên bàn. Nhiều nội dung khen chê của khách đề cập đến việc 
không gian phố cổ Hội An ồn ào về đêm chứ không giống như họ mường tượng 
khi đặt phòng" - một lễ tân khách sạn cho biết.Câu chuyện "một Hội An rất 
khác" không chỉ là ý kiến của du khách mà nhiều người sống lâu ở TP Hội An 
cũng thừa nhận.  

Ông Nguyễn Sự - nguyên bí thư Thành ủy Hội An - nói rằng việc Hội An 
hiện nay có nhiều quán bar, nhà hàng mở nhạc gây ồn ào về ban đêm rất ít khi 
xảy ra trước đây. "Tôi có gặp lãnh đạo thành phố và nói thẳng với họ về việc đó, 
anh em cũng có hứa là sẽ lưu tâm chấn chỉnh nhưng không biết sẽ thế nào" - ông 
Sự lo lắng.Một cán bộ về hưu tại Hội An cũng nói rằng hiện nay phố cổ Hội An 
tạp nham âm thanh, đặc biệt là lượng quầy bar, nhà hàng mọc ra quá nhiều, thọc 
sâu vào các tuyến phố vốn tĩnh mịch, bình yên trước đây. "Gần như đường nào 
có đông khách du lịch cũng có quầy bar, không lớn thì nhỏ.  

Quán cà phê cũng mở nhạc lớn và hoạt động tới khuya khiến người dân, du 
khách không hài lòng" - vị này nói.Sông Hoài náo nhiệt Ông Nguyễn Văn Sơn, 
Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết hiện có trên dưới 100 quầy bar nằm 
rải rác ở các tuyến đường trong phố cổ. 20h đêm, tuyến đường đi bộ Nguyễn 
Phúc Chu chạy dọc sông Hoài đặc kín người. Ở đoạn trung tâm đường này có 
tới ba quán bar bung đèn sáng rực, bật nhạc sôi động để mời đón khách. Một số 
quán cà phê trên đường này cũng bật nhạc lớn. Cả tuyến đường đi bộ biến thành 
con đường... bar!Chúng tôi theo chân một cặp vợ chồng người Nhật khi họ nắm 
tay nhau đi bộ trên đường Nguyễn Phúc Chu tìm đồ ăn nhẹ lúc 23h.  

Khi vừa tới trước một quán bar thì bỗng một nhân viên quầy bar nhảy ra 
ngáng ngang trước mặt nói câu tiếng Anh đại ý mời vào. Hai du khách Nhật cố 
tảng qua một bên để đi nhưng nhân viên này vẫn tiếp tục ngáng đường khiến họ 
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phải chuyển hướng, bỏ lòng đường để lên vỉa hè bước nhanh, thoát khỏi cảnh bị 
làm phiền.Kinh khủng hơn, khi khách tập trung vào quầy bar chật kín thì âm 
thanh từ những cặp loa được kích to hơn. Đôi bờ sông Hoài yên tĩnh bị phá vỡ, 
khách vừa uống bia vừa la hét... Quy định của UBND TP Hội An chỉ cho phép 
quán bar mở tới 24h đêm và khống chế âm lượng ở mức cho phép.  

Nhưng việc này đã không được thực hiện đúng, ít nhất là trên tuyến đường 
Nguyễn Phúc Chu. Trong một số đêm ở lại Hội An, chúng tôi ghi nhận các quán 
hoạt động ồn ào tới 2h sáng. 

Lãnh đạo Hội An than "khó"! 
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An, thừa nhận hiện nay 

Hội An đang ồn và không yên tĩnh được như trước đây. Ông Dũng giải thích 
Hội An ồn ào là do lượng khách sạn, nhà hàng và các địa điểm vui chơi giải trí 
tăng vọt so với nhiều năm trước.  

"Kẹp hai bên nhà tôi là sáu bảy cái quán, quán nào cũng đinh tai nhức óc 
mà mình nói họ đâu có được. Họ hoạt động đúng quy định thì mình cũng chịu" - 
ông Dũng nói. 

Ông Dũng cho biết hiện nay hầu như ở các tuyến phố đều có các quầy bar 
hoạt động, các cơ sở kinh doanh khi đủ điều kiện mở thì được cấp phép chứ 
chưa có giới hạn địa điểm.  

"Mình chỉ cấm các quầy bar lớn ở tuyến phố khu vực 1 như Bạch Đằng, 
Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Phan Chu Trinh. Tuy nhiên ở những địa điểm này 
các nhà hàng vẫn được tổ chức quầy bar lồng ghép phía trong" - ông Dũng nói.  

Theo ông Dũng, đặc trưng của Hội An là đô thị rất riêng nên việc ồn ào 
như hiện nay là điều đáng tiếc. Ông Dũng cũng than phiền nhiều quán bar không 
chấp hành đúng quy định để giữ nét riêng cho Hội An và ông quả quyết không 
có chuyện bao che ở đây. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn cho rằng hiện nay các quán bar ồn ào 
chỉ tập trung dọc đường Nguyễn Phúc Chu. Nhiều lần dân phản ảnh, TP đã cho 
đo âm lượng thực tế nhưng các chỉ số đều trong ngưỡng quy định.  

Theo ông Sơn, nhiều quán bar nắm được lịch kiểm tra của cán bộ nên tìm 
cách đối phó. Tuy nhiên, UBND TP Hội An đã tổ chức các đội kiểm tra bí mật 
và xử phạt nặng nhiều cơ sở vi phạm. 

Thái Bá Dũng 

 
* Ngày 10/01/2018, Báo Dân Trí đăng bài: Quảng Nam: Cảnh sát đường 

thủy nổ súng bắt gỗ lậu trên sông 
Qua nắm bắt tình hình hoạt động của đường dây buôn bán gỗ lậu từ huyện 

Nam Giang về địa bàn TP Hội An, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đội 
Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) vào cuộc triệt 
phá đường dây này. 

Nhận được thông tin từ các trinh sát báo về, đêm 10/01, lâm tặc sẽ đưa số 
lượng gỗ lớn bằng đường thủy từ huyện Nam Giang về đoạn sông Thu Bồn ở 
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làng mộc Kim Bồng tại TP Hội An, Đội Cảnh sát đường thủy đã tổ chức mật 
phục ở khu vực làng mộc Kim Bồng để đón lõng ghe gỗ lậu về trong đêm. 

Lực lượng trinh sát tổ chức “canh” cả đêm nhưng lâm tặc cũng “núp và 
canh” lại lực lượng chức năng; tuy nhiên, đến khoảng 4h sáng ngày 10/1, trinh 
sát Cảnh sát đường thủy phát hiện chiếc ghe đi trong bóng tối đang chạy trên 
dòng sông Thu Bồn về hướng làng mộc Kim Bồng. 

Khi phát hiện, Cảnh sát đường thủy đã thông báo cho các trinh sát đang 
mật phục quanh khu vực sông Thu Bồn tại địa bàn làng mộc Kim Bồng để ghe 
chở gỗ lậu tiến sâu vào bờ rồi mới tiến hành bắt giữ. 

Do lâm tặc phát hiện lực lượng cảnh sát nên bọn chúng đã chặt các dây cột 
gỗ hai bên thành ghe và bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã 
đón và chặn đầu chiếc ghe chở gỗ lậu khi ghe này quay đầu bỏ chạy. 

Khi lực lượng Cảnh sát đường thủy đi ca nô áp sát, hai lâm tặc trên ghe gỗ 
lậu cầm dao có ý định chống đối lực lượng chức năng. Trước thái độ hung hăng 
của các đối tượng vận chuyển, các trinh sát phải nổ súng để khống chế các đối 
tượng vận chuyển gỗ lậu đang có hung khí. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã 
bỏ của chạy lấy người. 

Trao đổi với PV Dân trí, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn – Đội trưởng Cảnh sát 
đường thủy - cho biết, qua kiểm tra hiện trường, đơn vị kiểm đếm được hàng 
chục phách với hơn 8,3m3 gỗ quý nhiều chủng loại. 

Sáng ngày 10/1, Đội Cảnh sát đường thủy đã bàn giao hiện vật cho Phòng 
Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam để xử lý vụ việc theo đúng chức 
năng nhiệm vụ. 

Công Bính 
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