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Từ ngày 24/01 đến ngày 31/01/2018 các báo đã có khoảng 10 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 30/01/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Hội An tổ chức chợ hoa 

xuân Tết Mậu Tuất 
UBND TP.Hội An đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chợ hoa 

xuân Tết Mậu Tuất từ ngày 7/02 (nhằm ngày 22 tháng Chạp âm lịch). Dự kiến 
có khoảng 450 lô hàng được bố trí trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, 
Nguyễn Huệ, Hoàng Diệu, Ngô Gia Tự và một phần các tuyến Phạm Hồng Thái, 
Thái Phiên, Nguyễn Trường Tộ và Lý Thường Kiệt. 

Chợ hoa xuân ngày tết là hoạt động thường niên được TP.Hội An tổ chức 
mỗi dịp tết đến xuân về nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 
tiêu thụ và kinh doanh hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh trên địa bàn thành phố, vừa 
góp phần phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh ở Hội An vừa tạo cảnh quan, 
không khí vui xuân. 

Đỗ Huấn 

 
 * Ngày 30/01/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: "Năm thương hiệu" của 

Hội An 

Năm 2017 có thể xem là “Năm thương hiệu” của Hội An, khi nhiều hoạt 
động có liên quan đến công tác tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu đối với 
các sản phẩm đặc trưng diễn ra sôi động, thu hút sự quan tâm của giới doanh 
nghiệp. 

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ 
Bà Trần Thị Hồng Thúy - Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao 

Chàm, Phó Trưởng ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - 
Hội An (Khu sinh quyển Cù Lao Chàm) cho biết, trong năm 2017 thành phố đã 
có nhiều hoạt động xúc tiến xây dựng nhãn hiệu chứng nhận của khu sinh 
quyển, như tổ chức nhiều buổi hội thảo và tham quan học tập kinh nghiệm tại 
Khu sinh quyển Cát Bà, Hải Phòng. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần xây dựng 
nhãn hiệu chứng nhận cho Khu sinh quyển Cù Lao Chàm nhằm bảo hộ giá trị tài 
sản sở hữu trí tuệ lâu dài cho các sản phẩm, dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp 
trong khu sinh quyển, đồng thời góp phần quảng bá, truyền thông, nâng cao 
nhận thức trong cộng đồng, doanh nghiệp với việc giữ gìn và phát huy giá trị nổi 
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trội của khu sinh quyển thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh thân thiện với 
môi trường. 

 
TS. Phạm Châu Huỳnh - Giám đốc Trung 

tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, 
Trường Cao đẳng Lương thực - thực phẩm Đà 
Nẵng cho rằng, yến sào Cù Lao Chàm là sản 
phẩm đặc hữu và có giá trị kinh tế rất lớn của 
khu sinh quyển đã và đang trở thành một 
thương hiệu nổi tiếng. Từ hiện trạng phân bố ở 
vĩ độ cao, xa xích đạo so với yến Malaysia, 
Singapore; tổ phân bố xa đất liền và bán kính 
hoạt động của đàn rộng hơn 40km so với yến 
Bình Định và Khánh Hòa, đã làm cho yến sào 
Cù Lao Chàm mang một giá trị đặc hữu. Chính 
vì thế mà trong lịch sử cũng như hiện nay, yến 
sào Cù Lao Chàm được đặc biệt ưa chuộng trên 
thị trường nội địa lẫn quốc tế. Để nâng tầm 
thương hiệu và với việc hội đủ các yếu tố đặc 
thù về hình thái, chất lượng, lịch sử, văn hóa, 
kỹ thuật khai thác, điều kiện tự nhiên… làm 
nên danh tiếng của sản phẩm; trong năm 2017, 
Bộ Khoa học và công nghệ đã phê duyệt dự án 
xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm yến sào 
Cù Lao Chàm - Hội An. Do đặc thù sản phẩm 
yến sào Cù Lao Chàm phần lớn được xuất bán 
ở thị trường quốc tế nên khi được bảo hộ dưới 
hình thức chỉ dẫn địa lý cũng sẽ tăng được tính 
cạnh tranh và ngày càng nâng cao giá trị của 
sản phẩm. 

Tương tự, “Lá lao” - cây lá thuốc được 
xem là một trong những đặc sản của Cù Lao Chàm, có công dụng chữa bệnh. Để 
quảng bá thương hiệu và nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm; từ kết 
quả nghiên cứu của đề tài khoa học “Đánh giá tiềm năng, đề xuất giải pháp quản 
lý và khai thác bền vững một số loài thực vật trong món ăn rau rừng và dùng 
làm “lá uống” tại Cù Lao Chàm, TP.Hội An”, trong năm 2017 Hội Nông dân xã 
Tân Hiệp đã lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tập thể cho sản phẩm “Trà 
rừng Cù Lao Chàm”. 

Doanh nghiệp quan tâm 
Đáng ghi nhận trong các hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ năm 2017 

ở Hội An là đã thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp. Ông Phan Xuân Thanh - 
Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho rằng, sự phát triển của ngành du 
lịch Cù Lao Chàm trong những năm qua không tách rời với thương hiệu của 
Khu dự trữ sinh quyển thế giới và đã mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư, 
trong đó có nhiều doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng đã nỗ lực đóng góp tích 

Ông Lê Minh Thảo - 
Trưởng phòng Quản lý 
chuyên ngành Sở Khoa học và 
công nghệ cho biết, thực hiện 
Kế hoạch 5308 của UBND 
tỉnh về tạo lập, quản lý và 
phát triển quyền sở hữu công 
nghiệp cho các sản phẩm đặc 
trưng, sản phẩm làng nghề 
truyền thống tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2016-2020, trong 
năm 2017 Sở Khoa học và 
công nghệ phối hợp với 
UBND TP.Hội An đã tổ chức 
nhiều cuộc hội thảo để triển 
khai công tác tạo lập quyền sở 
hữu công nghiệp đối với một 
số sản phẩm đặc trưng như 
sản phẩm “Organic Hội An”, 
bánh đậu xanh Hội An. Sở 
còn tổ chức hướng dẫn công 
tác quản lý và phát triển nhãn 
hiệu đối với các sản phẩm đã 
đăng ký nhãn hiệu tập thể như 
mộc Kim Bồng, gốm Thanh 
Hà. 
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cực cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu khu sinh quyển và du lịch sinh 
thái vùng biển đảo này, như tăng cường thông tin, giới thiệu về tiềm năng, cảnh 
quan thông qua các trang web du lịch hoặc các sự kiện du lịch, tour tuyến lữ 
hành, tham quan…  

Ông Thanh cũng đề nghị các doanh nghiệp cần quán triệt và nhận thức sâu 
sắc việc phát huy giá trị thương hiệu khu sinh quyển gắn với bảo tồn các giá trị 
sinh thái, nhân văn. Theo đó, trong quá trình tổ chức hoạt động tham quan, khám 
phá, trải nghiệm…, doanh nghiệp cần trân quý, bảo vệ các rạn san hô, thảm thực 
vật, rừng đặc dụng cũng như những di chỉ, di tích văn hóa lịch sử… 

Thống nhất với tiêu chí thân thiện môi trường của nhãn hiệu chứng nhận 
Khu sinh quyển Cù Lao Chàm, ông Võ Tấn Tân - chủ cơ sở sản xuất sản phẩm 
thủ công tre dừa nước Taboo Bamboo Workshop (Cẩm Thanh, Hội An) cho 
rằng, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm gắn với việc thực hiện các giải 
pháp thân thiện môi trường chính là mục tiêu của cơ sở trong thời gian qua và 
trong tương lai. Các sản phẩm từ tre của Taboo Bamboo Workshop đều không 
sử dụng hóa chất mà được xử lý bằng phương pháp truyền thống như ngâm tre 
trong bùn một năm hoặc nấu bằng nước muối để bảo vệ sức khỏe người sử 
dụng. “Sản phẩm của Taboo Bamboo Workshop là một trong hai sản phẩm đang 
xúc tiến xây dựng bộ tiêu chí để được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Khu sinh 
quyển Cù Lao Chàm” - ThS. Lê Ngọc Thảo, Thư ký Ban quản lý Khu sinh 
quyển Cù Lao Chàm cho biết. 

Hội An đang là một trong những điểm du lịch được nhiều du khách lựa 
chọn, bởi đang sở hữu di sản văn hóa thế giới, Khu sinh quyển thế giới và Khu 
bảo tồn biển quốc gia với cảnh quan đẹp, bãi biển hoang sơ; sản phẩm, dịch vụ 
du lịch đặc trưng, chất lượng, ổn định. Do đó, theo PGS-TS. Nguyễn Lân Hùng 
Sơn (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), việc xây dựng nhãn hiệu cho các sản 
phẩm, dịch vụ của Hội An không chỉ giới hạn ở thương hiệu địa phương, quốc 
gia mà còn mang tầm quốc tế. Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An - Nguyễn Thế 
Hùng khẳng định, để phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của Hội An, 
trước hết phải chú trọng chất lượng, mẫu mã và tính cạnh tranh. Theo đó, các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố cần tích cực 
tham gia xây dựng nhãn hiệu cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ. 

Quảng Lâm 

 
2. SỰ KIỆN –VẤN ĐỀ 
* Ngày 25/01/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Tìm giải pháp phát triển 

bền vững nghề dâu tằm, tơ lụa Quảng Nam 
Sáng nay 25/01, tại TP.Hội An, UBND tỉnh, Sở NN&PTNT phối hợp với 

Công ty CP Tơ lụa Quảng Nam tổ chức hội thảo “Nghề truyền thống dâu tằm, tơ 
lụa, thổ cẩm Quảng Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững”. Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT và 
Công ty CP Tơ lụa Quảng Nam chủ trì hội thảo. 

Trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa là nghề truyền thống có từ lâu đời ở 
tỉnh Quảng Nam và phát triển mạnh mẽ sau ngày giải phóng. Trước đây, nghề 
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này đã có những đóng góp rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của 
nhiều địa phương trong tỉnh như Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc…; giải quyết 
công ăn việc làm và mang lại thu nhập đáng kể cho hàng nghìn hộ dân. 

Thời gian qua, do sự cạnh tranh của thị trường tơ thế giới, thu nhập từ nghề 
này thấp hơn so với mặt bằng chung của các ngành nghề khác. Mặt khác, năng 
suất, chất lượng trồng dâu nuôi tằm còn thấp. Ngành dâu tằm chủ yếu nhập 
giống dâu, giống tằm; khâu chuyển giao công nghệ kỹ thuật chưa được chú 
trọng nên năng suất dâu, kén, tơ thấp, giá thành không ổn định. Công tác quản lý 
nhà nước về sản xuất, cung ứng giống tằm không chặt chẽ, thiếu những mô hình 
thâm canh dâu tằm hiệu quả. Phát triển dâu tằm còn mang tính quảng canh, theo 
phong trào. Vì thế chất lượng tơ kén thấp, giá thành không ổn định, sức cạnh 
tranh kém, các đơn vị chế biến tơ có thời kỳ lâm vào cảnh khó khăn, thua lỗ kéo 
dài. Thực trạng này làm cho ngành dâu tằm phát hiện không ổn định, kém hiệu 
quả và thiếu bền vững…  

Tại hội thảo, gần 20 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, làng 
nghề, doanh nghiệp đã mang đến cái nhìn đa chiều về bức tranh làng nghề dâu 
tằm, tơ lụa Quảng Nam hiện nay cũng như những hướng đi khả dĩ vực dậy được 
nghề truyền thống này. 

Trong đó, cần chú trọng triển khai công tác quy hoạch xây dựng vùng trồng 
dâu (liên vùng, liên khoảnh); trên cơ sở thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, đẩy 
mạnh công tác dồn điền đổi thửa ở các vùng ven sông, bãi bồi, thực hiện liên kết 
với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất hàng hoá. Đặc biệt, đẩy mạnh kêu gọi, 
thu hút doanh nghiệp nông nghiệp vào đầu tư, kết nối với hộ nông dân, tổ chức 
đại diện hộ nông dân (hợp tác xã, tổ hợp tác) để phát triển vùng nguyên liệu dâu. 
Nghiên cứu để bổ sung chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp, các hợp tác 
xã đầu tư vào lĩnh vực trồng dâu, nuôi tằm. 

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, đến thời 
điểm hiện tại thị trường tơ lụa đã có dấu hiệu tốt, nhất là một số doanh nghiệp 
rất tâm huyết và có khả năng kết nối với các tập đoàn lớn trên thế giới để tổ 
chức lại nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa. Do vậy Quảng Nam đang tìm 
mọi cách phục hưng lại nghề này. “Tỉnh nhận thức được đây là một cơ hội rất 
lớn để chính quyền cùng với nhân dân, doanh nghiệp liên kết thành chuỗi giá trị 
để phục hồi nghề trồng dâu nuôi tằm, vì nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa 
thu nhập rất khá so với mức thu nhập hiện nay, đặc biệt là ở các bãi bồi sông Vu 
Gia - Thu Bồn nơi có điều kiện canh tác tốt. Cây dâu vừa tạo thu nhập cao 
nhưng cũng có tác dụng giữ đất, hạn chế xói lở, phục hồi môi trường hệ sinh thái 
khu vực hai bên sông. Chính vì có những điều kiện, thời cơ thuận lợi để phục 
hồi lại nghề này nên việc tổ chức hội thảo hôm nay cũng chính là cách gợi mở 
lên vấn đề, để cùng nhau chia sẻ và tìm hướng cộng tác trong tương lai” - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết. 

Khánh Linh - Lê Quân 

 
* Ngày 27/01/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Tưng bừng Ngày hội quật 

cảnh Cẩm Hà lần thứ III 
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Sáng nay 27/01, tại xã Cẩm Hà, UBND TP.Hội An tổ chức khai mạc 
“Ngày hội cây quật cảnh Cẩm Hà lần thứ III - 2018”. Gần 100 chậu quật với 
nhiều kiểu dáng đẹp nhất đã được trưng bày trong dịp này. 

Tại ngày hội, du khách và người dân địa phương được chiêm ngưỡng 
những chậu quật cảnh dáng đẹp, sai quả… từ các nghệ nhân hàng đầu của làng 
quật Cẩm Hà mang đến. Đồng thời, được thưởng thức các đặc sản làm từ quật 
như quật xào, mứt quật, rượu quật, nước quật… 

Mục đích ngày hội nhằm giới thiệu và tôn vinh làng nghề trồng hoa, cây 
cảnh truyền thống của Hội An. Qua đó động viên, khuyến khích các nghệ nhân, 
nông dân Cẩm Hà phát triển nghề trồng quật thành một thương hiệu du lịch đặc 
trưng của Hội An, quảng bá đến du khách trong và ngoài nước. 

Hiện, trên địa bàn toàn xã Cẩm Hà có khoảng 65/222ha đất nông nghiệp 
được dành cho việc trồng quật, hoa cây cảnh; thu hút 455 hộ tham gia với 50 
nghìn chậu quật cảnh, hơn 155 nghìn cây quật đất. Những năm qua hiệu quả từ 
kinh tế vườn, đặc biệt là cây quật ngày càng tăng cao. Năm 2016 thu nhập từ các 
vườn hoa cây cảnh đạt 32,6 tỷ đồng. Dự kiến, tổng nguồn thu tết năm nay đạt 
hơn 33 tỷ đồng. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh 
Hòa và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên khác. 

Tại Hội An, ngoài Cẩm Hà còn có 2 vùng chuyên canh sản xuất quật hàng 
hóa là Thanh Hà, Tân An. Riêng Cẩm Hà, cây quật đã được chính quyền địa 
phương đặt lên hàng đầu trong mục tiêu chuyển đổi cây trồng trên cát, qua đó 
định hình các vùng sản xuất tập trung nhằm phát huy tối đa lợi thế của địa 
phương vài năm gần đây. 

Dịp này, ban tổ chức cũng tổ chức phiên đấu giá quật cảnh vì người nghèo 
với sự tham gia của hơn 10 doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn 
TP.Hội An. Số tiền thu được sẽ ủng hộ cho người nghèo trong dịp tết năm nay. 

Vĩnh Lộc –Minh Hải 

 

3. HỘI AN - ĐẤT VÀ NGƯỜI 
* Ngày 24/01/2018, Báo điện tử Nước CHXHCN Việt Nam đăng bài: Tết 

Mậu Thân 1968 và chiến công của biệt động Hội An 
Lực lượng biệt động thị xã Hội An được xây dựng và hoạt động trong điều 

kiện bí mật, ở ngay trước mắt địch và trong lòng địch. Đây là lực lượng giữ vai 
trò đặc biệt quan trọng của phong trào đô thị Hội An trong năm Tổng tiến công 
và nổi dậy Mậu Thân 1968. 

Phòng Khoa học quân sự (Quân khu 5) cho biết, Đội Biệt động thị xã Hội 
An thành lập ngày 10/4/1965 với tên gọi ban đầu là Đội Vũ trang tuyên truyền, 
gồm 9 cán bộ, chiến sĩ và 3 cơ sở cách mạng, do đồng chí Nguyễn Khương làm 
Đội trưởng, đồng chí Đinh Văn Lời (biệt danh “Báo đen”) làm Đội phó, đặt dưới 
sự chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy Hội An. 

Tháng 4/1966, Đội Vũ trang tuyên truyền đổi tên thành Đội Biệt động. 
Tháng 5/1967, đồng chí Nguyễn Khương bị địch bắt lính, phải thoát ly ra vùng 
giải phóng, Thị ủy giao đồng chí Đinh Văn Lời làm Đội trưởng. 

Đội Biệt động hoạt động hợp pháp chủ yếu tại trại mộc của ông Nguyễn 
Một (số 70 đường Lê Lợi, thị xã Hội An). Đây là gia đình có quan hệ rộng rãi 
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với chính quyền địch tại thị xã Hội An lúc bấy giờ và cũng là gia đình đã cưu 
mang, nuôi dưỡng Đội Biệt động Hội An. 

Trong dịp Tết Mậu Thân 1968, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xác định Quảng Đà 
(có thị xã Hội An) là chiến trường chính, Đà Nẵng là trọng điểm. Lúc 2h40 ngày 
31/1/1968 (mùng Một Tết Mậu Thân), cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân 
và dân Hội An bắt đầu. Pháo Tết, súng, lựu đạn nổ khắp thị xã. Tiểu đoàn 2 và 
Tiểu đoàn 3 của Mặt trận 4 Quảng Đà đánh chiếm khu công binh, khu Chi Lăng, 
phát triển tiến công tiểu khu… kiên cường bẻ gãy nhiều đợt phản kích của quân 
địch. 

Rạng sáng mùng Một Tết Mậu Thân, phối hợp tác chiến với các đơn vị bộ 
đội, Đội Biệt động Hội An hóa trang thành “cảnh sát dã chiến” đuổi bắn lính 
địch, bọn ác ôn chạy bán sống bán chết, tiêu diệt nhiều tên ác ôn. 

Đến sáng 31/1, địch tập trung lực lượng, có xe tăng và xe bọc thép yểm trợ 
phản kích quyết liệt. Diễn biến chiến trường ngày càng gay go, ác liệt. Để bảo 
toàn lực lượng, 3h mùng Hai Tết (1/2/1968), Tiểu đoàn 2 về đứng tại Trà Quế, 
Tiểu đoàn 3 cùng Đại đội 2 của thị xã rút về vùng An Mỹ, xã Cẩm Châu. Lực 
lượng quần chúng khởi nghĩa được lệnh chuyển sang làm nhiệm vụ tiếp tế hậu 
cần, tải thương, giải quyết chiến trường, phục vụ cho bộ đội rút quân. 

Đêm mùng Bốn Tết Mậu Thân, lực lượng biệt động gồm: Đinh Văn Lời, 
Nguyễn Bưng, Phan Công Đủ, Bùi Sơn Thanh tập kích vào nhà Thiếu úy cảnh 
sát ngụy Nguyễn Trinh, Trưởng đồn cảnh sát Xóm Mới. Như thường lệ, cảnh sát 
ngụy vẫn tụ tập tại nhà Trinh để ăn uống. Hai chiến sĩ biệt động ém mình trên 
cây vú sữa của ông Năm Ngọ đối diện nhà Trinh. Khoảng 21h, ăn uống xong, 
Trinh tiễn khách ra về. Thời cơ đến, 2 quả lựu đạn M26 được ném vào nhà, 
khiến Nguyễn Trinh cùng nhiều tên khác bị thương, 1 xe Jeep của địch bị phá 
hủy. 

Chuẩn bị cho đợt hai tiến công vào các mục tiêu địch trong thị xã Hội An, 
chiều 4/5/1968, Đội Biệt động đưa một tiểu đội trinh sát vũ trang của Thị đội 
Hội An, cải trang thành lính Trung đoàn 51 ngụy vào trại mộc của ông Nguyễn 
Một. Đội Biệt động có nhiệm vụ phối hợp với trinh sát vũ trang tiến công cơ 
quan dân ý vụ, cơ quan tình báo biệt kích Nùng, cơ quan thanh niên đoàn Quốc 
Dân đảng và Tiểu khu Quảng Nam. 

Thấy “lính Trung đoàn 51”, cảnh sát ngụy nghi ngờ là quân cách mạng Việt 
Nam. 

Biết có nguy cơ bị lộ, Đội trưởng Đinh Văn Lời lệnh phân tán lực lượng. 
10 chiến sĩ đi về hướng miếu Ông Cọp, bến xe, Tây Hồ để phối hợp với các mũi 
tiến công khác. 19h, đồng chí Bùi Sơn Thanh cùng nhiều đồng chí khác đi về 
hướng chùa Lễ Nghĩa. Nguyễn Trinh đi sau theo dõi. 19h30, cảnh sát, quân 
cảnh, bảo an, phòng vệ dân sự địch bao vây nhiều lớp chùa Lễ Nghĩa. Biết đã bị 
lộ, lực lượng biệt động hội ý chớp nhoáng và quyết đánh. 

Đội trưởng Đinh Văn Lời nhớ lại: Lúc đó, biệt động đã tung hàng chục quả 
lựu đạn M26, diệt phó ty cảnh sát và đoàn trưởng cán bộ bình định địch. Cuộc 
chiến đấu diễn ra ác liệt từ 20h30 ngày 4/5 đến 5h ngày 5/5/1968. Trong thời 
gian này, biệt động dùng lựu đạn M26 đánh vào nhiều cơ quan đầu não của địch 
trong thị xã, phối hợp với Đại đội 2 tiêu diệt hàng trăm quân địch, trong đó có 
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hàng chục tên ác ôn. Về phía ta, có 2 đồng chí hy sinh và nhiều đồng chí khác bị 
địch bắt. 

Ngày 3/7/1968, Trung tá Tỉnh trưởng Quảng Nam ngụy Lê Trí Tín đề nghị 
Toà án quân sự mặt trận Vùng I chiến thuật truy tố “toán đặc công” và người chỉ 
huy Đinh Văn Lời. Cán bộ, chiến sĩ Đội Biệt động Hội An, cùng với cơ sở cách 
mạng đã bị địch tra tấn dã man rồi lưu đày ra Côn Đảo. Một số đồng chí không 
bị bắt đã thoát ly ra vùng giải phóng. Đồng chí Nguyễn Tám, Nguyễn Hơn, Mai 
Ngọc Hiền… tiếp tục bám trụ thị xã Hội An, móc nối cơ sở, duy trì hoạt động 
của Đội Biệt động Hội An cho đến ngày giải phóng. 

Ghi nhận những thành tích hoạt động cách mạng xuất sắc, những chiến 
công vang dội của Đội Biệt động thị xã Hội An, ngày 31/8/2017, tại TP. Hội An, 
Bộ Tư lệnh Đặc công tặng Kỷ niệm chương cho Đội Đặc công-Biệt động Hội 
An và 51 đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ của Đội Biệt động thị xã Hội An. 

Thế Phong 
* Ngày 30/01/2018, Báo Tuổi Trẻ đăng bài: Phải giữ cho Hội An luôn 

bình an 
Giữ cho Hội An luôn có sức hấp dẫn riêng bằng sự bình yên, hiền hòa vốn 

có của nó là việc phải làm, đó là sự sống còn của du lịch Hội An. 

Năm 2017, Hội An đón 3,2 triệu lượt du khách. Với diện tích khu phố cổ 
chỉ 0,3km2 nhưng mỗi ngày đón gần 1 nghìn lượt khách đến tham quan, Hội An 
chịu áp lực rất lớn và những điều không mong muốn đã xảy ra. 

Cũng như bao điểm du lịch khác, khách đến Hội An cũng bị chặt chém, 
chèo kéo, thậm chí bị đánh đập và cướp tài sản.  

Thống kê cho thấy, năm 2016 Hội An xảy ra 57 vụ vi phạm hình sự thì năm 
2017 có 80 vụ, nhiều vụ trong số này là cướp giật, trộm cắp.  

Những thông tin này đã làm buồn lòng những người yêu Hội An và làm 
cho thương hiệu du lịch Hội An ít nhiều bị ảnh hưởng.    

Không gian phố cổ yên bình, tĩnh lặng và con người Hội An thuần hậu, có 
bề dày văn hóa trong ứng xử, giao tiếp làm nên hồn cốt của Hội An đang dần bị 
mai một.  

Với hai lần được UNESCO vinh danh vì làm tốt công tác bảo tồn một đô 
thị cổ còn nguyên vẹn qua bao biến thiên của lịch sử, di sản văn hóa Hội An đã 
trở thành một thương hiệu du lịch toàn cầu. 

Khách đến Hội An không phải chỉ để chiêm ngưỡng kỳ quan kiến trúc, bởi 
trên thế giới có rất nhiều đô thị cổ như thị trấn Annecy (Pháp),  Albarracin (Tây 
Ban Nha), Alberobello (Italy), thành cổ Lệ Giang (Trung Quốc)... 

Điều hấp dẫn của Hội An đối với du khách năm châu không chỉ không gian 
yên bình của phố mà còn vì sự thuần hậu, tử tế của con người Hội An, sự an 
bình của môi trường xã hội. 

Có được điều đó, bao lớp người Hội An đã ra sức gìn giữ, vun đắp. Từ 
những năm 1990, khi du lịch mới manh nha phát triển, Hội An đã có những quy 
định gìn giữ thuần phong mỹ tục riêng cho mình như du khách vào viếng chùa 
không được mặc áo ba lỗ, váy ngắn; toàn thành phố không có điềm massage, 
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không có các quán cắt tóc thanh nữ, chỉ có "nam cắt tóc nam, nữ cắt tóc nữ", 
không có các quán bar, vũ trường…  

Những quy định nghe rất trái tai ấy đã làm cho Hội An khác biệt. Bởi theo 
lãnh đạo Hội An thời ấy, khách đến Hội An là để tìm hiểu nếp sống của cư dân 
phố cổ, để đi dạo trong không gian thanh bình, tĩnh lặng, để ngồi bên vỉa hè 
nghe hát bài chòi, nghe người dân Hội An chơi đàn, xem đánh cờ...  

Hội An không thu hút khách bằng mọi giá với các quán bar, nhạc sống ầm 
ĩ, không có các tụ điểm cờ bạc. Nếu làm vậy, Hội An cũng sẽ đánh mất cái vốn 
riêng của Hội An. 

Và người dân Hội An mặc nhiên công nhận điều đó. Chính họ đã cộng sức 
với chính quyền làm cho Hội An thêm đẹp, lung linh hơn trong lòng khách quốc 
tế bằng sự đối đãi chân tình, bằng cách làm du lịch thân thiện, coi khách là 
người nhà và luôn lấy sự tử tế làm trọng.  

Suốt nhiều năm liền, Hội An được các tổ chức du lịch có uy tín trên thế 
giới bầu chọn là điểm đến an toàn và hấp dẫn nhất hành tinh. Đó là phần thưởng 
lớn nhất dành cho những nỗ lực không ngừng của chính quyền và cư dân Hội 
An. Con số khách du lịch từ vài trăm nghìn lượt của năm 2005 đến nay là hơn 3 
triệu lượt đã minh chứng sự hấp dẫn riêng có của Hội An. 

Với đặc thù riêng của di sản văn hóa Hội An, nên giữ cho Hội An không xô 
bồ, không làm mất đi không gian yên bình của phố cổ. Hội An cần có một cơ 
chế riêng để quản lý, điều hành các hoạt động thương mại - du lịch.  

Và đề xuất này Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý về mặt nguyên tắc, do 
đó Hội An cần cụ thể hóa cơ chế này bằng biện pháp quản lý đô thị sao cho kinh 
tế du lịch của thành phố vẫn phát triển nhưng phải giữ được hồn cốt của Hội An. 

Giữ cho Hội An có sức hấp dẫn riêng bằng sự bình yên, hiền hòa vốn có 
của nó là việc phải làm, đó là sự sống còn của du lịch Hội An.  

Việc này đòi hỏi chính quyền Hội An phải có giải pháp căn cơ và quan 
trọng hơn là sự chung tay, góp sức của người dân. Chính người dân Hội An 
đang hưởng lợi và giàu có từng ngày từ sự phát triển du lịch. 

Do đó, hơn ai hết, họ phải là người cộng lực với chính quyền để giữ cho 
Hội An mãi là điểm đến an toàn, thân thiện của du khách năm châu. 

Kim Em 

 

4. NGƯỜI TỐT – VIỆC TỐT 
* Ngày 24/01/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Nhiều lần trả lại của rơi 
Làm việc dọn vệ sinh công cộng trên biển ở đảo Cù Lao Chàm, chị Nguyễn 

Thị Lệ (trú thôn Cấm, xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) luôn giữ “thói quen” trả lại 
của rơi cho du khách. Hành động cao đẹp của chị khiến du khách có cái nhìn 
thân thiện và yêu quý tấm lòng người dân đảo 

Được biết, hoàn cảnh của chị Lệ rất khó khăn. Chồng mất sớm, một mình 
chị làm lụng nuôi hai con nhỏ. Nhận công việc dọn vệ sinh công cộng ở đảo Cù 
Lao Chàm đã gần một năm nay, chị Lệ nhặt được của rơi hàng chục lần, tuy 
nhiên chưa bao giờ chị nghĩ đến việc sẽ lấy đó làm của riêng cho mình. Nói đến 
điều này, chị chia sẻ: “Thu nhập mỗi tháng của tôi chỉ hơn 3 triệu đồng, ngoài 
làm việc dọn vệ sinh, tôi còn tranh thủ làm công vá lưới cho người ta, vất vả 



 9 

lắm. Tôi rất cần tiền, nhưng tiền không phải của mình thì tôi nhất quyết không 
lấy”. Lần đầu tiên nhặt được ví tiền của một du khách người Hà Nội, chị Lệ 
không biết phải xử lý thế nào, nên cứ ngồi hơn 4 tiếng đồng hồ ở nhà vệ sinh để 
đợi chủ nhân tìm đến. Để ý vẻ mặt hốt hoảng, lo âu của du khách bị mất ví, chị 
Lệ hỏi chuyện, xác nhận trong ví có những gì rồi sau đó trả lại cho họ. 

Những lần khác sau đó, hễ khách để quên đồ trong nhà vệ sinh công cộng, 
như thói quen, chị Lệ chủ động tìm cách liên lạc, rồi vui vẻ trả lại. Người mất có 
lúc là du khách trong nước, có khi là du khách nước ngoài. Nhận về món đồ 
mình đánh rơi, để quên trong nhà vệ sinh, ai nấy đều vui mừng. Hôm gặp chúng 
tôi, chị Lệ đang trả lại túi máy ảnh và số tiền hơn 1.000 USD cho bà Camira (du 
khách người Úc). Bà Camira mừng nói: “Tôi chuyên đi săn ảnh về biển đảo để 
có tư liệu nghiên cứu, làm việc. Nếu không gặp được cô bé này, không nhận lại 
chiếc máy ảnh đánh mất, thì chuyến đi của tôi không còn ý nghĩa nữa. Tôi rất 
biết ơn cô ấy!”. 

Những nhân viên cùng làm vệ sinh công cộng ở đảo Cù Lao Chàm, tự bao 
giờ cũng học hỏi được nhiều điều từ tấm lòng cao quý của chị Lệ. Ai nấy đều 
tập “thói quen” nhặt được của rơi thì mang trả lại cho người mất, để rồi sau đó 
họ nhận về niềm hạnh phúc trao đi yêu thương và lòng mến khách. Chị Lê Thị 
Bích Công - Phó Bí thư Đoàn xã Tân Hiệp cho biết: “Chị Lệ là một tấm gương 
người tốt việc tốt ở xã đảo. Chị nhiều lần nhặt được của rơi rồi tìm đến tận nơi 
trả lại cho du khách, việc làm này đã góp phần  tạo sự thân thiện giữa du khách 
với người dân xã đảo”. 

Như Trang 

 
5. SẢN XUẤT – TIÊU DÙNG 
* Ngày 26/01/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Hoa cảnh Hội An khấp 

khởi chờ tết 
Mấy ngày nay thời tiết nắng ráo nên các vườn hoa tại Hội An cũng bắt đầu 

rộn ràng hơn, ai cũng tất bật chăm sóc hoa sẵn sàng đón tết. Dự báo năm nay 
hoa sẽ được giá. 

Tại phường Cẩm Châu, nơi cung cấp hoa tết nhiều nhất cho thành phố và 
những vùng lân cận, những ngày này về các khối phố Sơn Phô 1, Sơn Phô 2 dễ 
dàng bắt gặp không khí xuân đã rộn ràng. Vừa buộc lại chậu cúc đóa lớn, ông 
Trịnh Văn Quang (tổ 8, khối phố Sơn Phô 1) cho biết, năm nay ông trồng 600 
chậu cúc, nhưng trong cơn lụt cuối năm 2017 vườn ông hư hết 200 trăm chậu, 
hiện một số chậu ra hoa hơi sớm nhưng nhìn chung đều trúng tết. 

“Mấy năm trước tôi trồng khoảng 700 - 800 chậu cúc, năm nay lụt lội nên 
xem như thất bại, chỉ hy vọng số hoa còn lại được giá. Thông thường phải qua 
rằm tháng Chạp (15/12 âm lịch) khách hàng mới đến mua rộ nhất. Hiện chưa 
biết giá thế nào nhưng nói chung hoa năm nay sẽ đắt vì các nơi khác hoa bị hư 
hại nhiều” - ông Quang phỏng đoán. 

Còn với ông Nguyễn Minh (tổ 10, khối phố Sơn Phô 1), người chuyên 
trồng dạ yến thảo và hoa sao băng, tết năm nay ông còn kỳ vọng sẽ có thu nhập 
khá từ vài chục chậu hoa tía tô, loại lần đầu tiên được trồng ở Hội An. Dự đoán 
giá bán 200 - 300 nghìn đồng/chậu hoa tía tô. “Mấy năm tôi chỉ trồng dạ yến 
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thảo và hoa sao băng nhưng năm nay bắt đầu trồng thử hoa tía tô vì loại hoa này 
lạ, dễ trồng, giá cũng được nên chắc thị trường sẽ ưa chuộng” - ông Minh kỳ 
vọng. 

Tuy nhiên, khấp khởi nhất phải kể đến vườn mai nhà ông Nguyễn Ích (tổ 8, 
khối phố Sơn Phô 1). Nếu thời tiết suôn sẻ, năm nay sẽ có khoảng 50 chậu mai 
thế được ông cho khách hàng thuê. Phần lớn mai vườn ông Ích có tuổi đời hàng 
chục năm, cá biệt nhiều cây tuổi đời hơn 40 năm. 

Thông thường những tết trước, mỗi chậu mai ông Ích cho thuê có giá 8 - 10 
triệu đồng, thời gian 15 ngày (25 tháng 12 đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch). 
Nếu bông đẹp giá có thể lên đến 15 triệu đồng, ngược lại thì giá thấp hơn 
khoảng 5 - 6 triệu đồng/chậu. Khách thuê chủ yếu là các doanh nghiệp, khách 
sạn. “Tết năm nào trúng thì kiếm được 100 triệu đồng, có năm 120 triệu đồng 
nhưng cũng có năm không được đồng nào do hoa ra không kịp. Năm nay khách 
cũng đã đến đặt hết rồi nhưng mình không dám nhận cọc vì còn phụ thuộc vào 
thời tiết, sợ hoa ra không trúng. Bữa nay trời có vẻ ấm hơn nên hy vọng mai sẽ 
nở bung trúng tết” - bà Trần Thị Lý, vợ ông Ích chia sẻ. 

Khánh Linh 

 

 
6. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 
* Ngày 28/01/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Mừng, lo du lịch Hội An 

Tội phạm gia tăng, tệ nạn xã hội phát sinh, áp lực môi trường, thay đổi thị 
trường khách... là những nỗi lo chưa cũ mà du lịch Hội An tiếp tục đối diện 
trong năm 2018. 

Phía sau những con số 
Năm 2017 du lịch Hội An tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ khi lần đầu tiên 

đón hơn 3,22 triệu lượt khách tham quan lưu trú (tăng 21,66%). Trong đó, tổng 
lượt khách tham quan khu phố cổ đạt 2,38 triệu lượt (tăng 28,16%); khách tham 
quan Cù Lao Chàm đạt 407.315 lượt; tổng lượt khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; 
bình quân ngày khách lưu trú đạt 2,15 ngày/khách; công suất sử dụng buồng 
phòng đạt 51% (tăng 1,7%), tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng chục 
nghìn lao động địa phương, tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 3.570 tỷ đồng. 
Đặc biệt, năm 2017 chứng kiến lượng khách mua vé tham quan phố cổ đạt con 
số kỷ lục với hơn 2 triệu lượt, tăng 28,72% so với năm 2016, doanh thu gần 227 
tỷ đồng, tăng 31,59 % so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, 
các dịch vụ tiện ích phục vụ du lịch tiếp tục được quan tâm đầu tư như bãi đỗ xe, 
điểm dừng chân phục vụ du khách; phân luồng giao thông vào phố; triển khai 
mô hình nhà vệ sinh công cộng; khai trương bãi tắm mới Cửa Đại; triển khai 
quy hoạch mở rộng bãi tắm An Bàng; sắp xếp hoạt động du lịch tại rừng dừa 
Cẩm Thanh; phê duyệt triển khai các điểm vui chơi giải trí tại Đồng Hiệp (Cẩm 
Thanh), Cẩm Nam... 

Theo ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND TP.Hội An, đây là những 
kết quả nổi bật minh chứng sức hút của điểm đến Hội An. Tuy vậy, bên cạnh 
niềm vui, du lịch Hội An cũng đối diện nhiều thách thức, áp lực trong phát triển 
bền vững. Các quy hoạch, đề án về du lịch triển khai còn chậm so với tiến độ đề 
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ra; cơ sở hạ tầng, tiện ích phục vụ du lịch tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa 
đồng bộ và đạt chuẩn để đáp ứng nhu cầu của du khách; việc phát triển du lịch 
vẫn thiên về lưu trú; chưa thu hút được các dự án đầu tư trên lĩnh vực vui chơi 
giải trí. Lượng khách đến, tham quan lưu trú tăng nhưng tỷ lệ, tỷ trọng khách các 
thị trường truyền thống giảm.... “Lo nhất là tội phạm gia tăng, nếu năm 2016 chỉ 
có 57 vụ án hình sự thì năm nay là 80 vụ gồm trộm cắp, cướp giật, tai nạn giao 
thông. Riêng tệ nạn xã hội, năm qua phát sinh 68 thanh niên sử dụng chất gây 
nghiện, nâng tổng số đối tượng này lên con số 176 người. Rồi áp lực về hạ tầng, 
trong đó áp lực rác thải là rất lớn, mỗi tháng có khoảng 2.500 tấn rác thải ra môi 
trường, bình quân mỗi ngày hơn 80 tấn, trong khi lò đốt rác của thành phố mỗi 
ngày chỉ mới xử lý được 30 tấn, số rác dư vẫn chưa biết giải quyết thế nào....” - 
ông Dũng nói.   

Triển khai nhiều giải pháp 
Dưới góc nhìn của doanh nghiệp, ông Phạm Vũ Dùng – Giám đốc Công ty 

TNHH Du lịch dịch vụ Hoa Hồng cho rằng, việc giữ được thị trường truyền 
thống là bài toán cần giải quyết. Trong đó, sự gia tăng thị trường khách Hàn 
Quốc, Trung Quốc đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại và ảnh hưởng đến những thị 
trường khách khác. Năm 2017, khách từ hai thị trường 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, Úc giảm sút, riêng du khách đến từ 
Úc và Pháp giảm khá nhiều. “Thị trường khách nào tăng cũng tốt cả, nhưng dưới 
góc độ quản lý nhà nước bài toán đặt ra là làm thế nào phát triển đều các thị 
trường, thu hút những thị trường có chất lượng tốt trong tham quan, lưu trú, nhất 
là phải giữ được thị trường truyền thống của mình. Do đó, vai trò nhà nước rất 
quan trọng trong việc quảng bá xúc tiến với sự cộng hưởng của doanh nghiệp” - 
ông Dũng phân tích.    

Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Du lịch Hội An tỷ lệ lấp phòng 
của các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố năm 2017 đạt 51%, tổng lượt khách 
lưu trú tăng 24,53% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thực tế tại một số doanh nghiệp 
cho thấy, tỷ lệ đón khách lưu trú năm qua giảm sâu so với mọi năm. Tại Công ty 
Hoa Hồng, thống kê năm 2017 lượng khách lưu trú tại cơ sở của đơn vị tiếp tục 
giảm. (Năm 2016 giảm gần 8% so với 2015; năm 2017 tiếp tục giảm khoảng 
17% so với 2016). Tương tự, khách sạn Phú Thịnh giảm 20 – 25%; khách sạn 
Đèn Lồng giảm 18 – 20%. Thực tế, so với thị trường châu Âu, Úc, Bắc Mỹ khả 
năng chi tiêu và lưu trú của 2 thị trường khách Hàn Quốc và Trung Quốc thấp 
đáng kể. Hầu hết khách sau khi tham quan thì quay về Đà Nẵng. 

Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, thành phố đang xây dựng phương án thu 
hút khách du lịch thị trường truyền thống, khách có chi tiêu cao đến với Hội An 
gắn với giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất, dịch vụ 
tương ứng. Khuyến khích, kêu gọi đầu tư phát triển mạnh các loại hình dịch vụ 
ngoài lưu trú; củng cố, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có, đồng 
thời phát triển thêm các sản phẩm du lịch, dịch vụ mới mang tính đặc trưng của 
địa phương để thu hút du khách... “Ngoài việc giao Phòng Thương mại và Du 
lịch nghiên cứu để án tham mưu cho thành phố thì việc triển các giải pháp về hạ 
tầng giao thông, xử lý môi trường, rác thải, nước thải hay xây dựng các khu vui 
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chơi tại Cẩm Thanh và Cẩm Nam cũng đang được thành phố và các nhà đầu tư 
triển khai, phấn đấu trong năm 2018 này sẽ đưa vào hoạt động” - ông Dũng nói. 

Gia Khang 

7. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 
 * Ngày 29/01/2018, Báo Thanh Niên đăng bài: Cửa Đại đã thông, tàu 

thuyền thoát cảnh nằm bờ 
Ngày 28/01, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An 

(Quảng Nam), cho biết sau nhiều tháng bị bồi lấp, biển Cửa Đại đã chính thức 
được thông luồng cho tàu thuyền công suất lớn ra khơi. 

Từ tháng 10/2017 và đặc biệt sau khi bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 
vào đầu tháng 11/2017, luồng Cửa Đại (TP.Hội An) bị bồi lấp nghiêm trọng 
khiến hàng trăm tàu thuyền của ngư dân TP.Hội An, TX.Điện Bàn, H.Duy 
Xuyên, Thăng Bình không thể ra khơi. 

Ngày 7/12/2017, Cục Đường thủy nội địa (Bộ GTVT) quyết định triển khai 
dự án nạo vét khẩn cấp luồng Cửa Đại với khối lượng khoảng 30.000 m3. Tuy 
nhiên, biển động liên tục nên dự án thi công chậm chạp, mãi đến ngày 25/01 mới 
hoàn thành việc nạo vét, bàn giao cho Sở GTVT Quảng Nam. 

Theo Báo Thanh Niên 

 
 
8. AN NINH – TRẬT TỰ 
* Ngày 29/01/2018, Báo Đời Sống và Pháp Luật đăng tin: Hội An lên 

tiếng xin lỗi khách nước ngoài bị đánh thương tích 
Đại diện chính quyền thành phố Hội An đã đến xin lỗi vị khách du lịch 

nước ngoài bị nhóm xe ôm đánh thương tích. 
Chiều 28/01, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, 

Quảng Nam, cho biết đại diện chính quyền đã đến xin lỗi vị khách du lịch người 
Úc tên Margan bị nhóm tài xế xe ôm đánh thương tích.  

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng 26/1, Margan cùng nhóm bạn sau khi rời 
khỏi một quán bar tại Hội An thì xảy ra tranh cãi và xô xát với một nhóm tài xế 
xe ôm. Một người trong nhóm xe ôm đã lấy ghế nhựa ném trúng đầu ông 
Margan gây thương tích. Người khách du lịch được đưa đến BV Thái Bình 
Dương cấp cứu, khâu tám mũi trên đầu. 

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết đã chỉ 
đạo cơ quan chức năng điều tra, tìm thêm nhân chứng để làm rõ nguyên nhân 
xảy ra vụ ẩu đả và xử lý nghiêm theo pháp luật, vì vụ việc có liên quan đến yếu 
tố nước ngoài. 

Kiều Trang 

 
HỘI AN ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN BÁO CHÍ THÁNG 1 

* Căn cứ Công văn số 63/SNgV-LS ngày 18/1/2018 của Sở Ngoại vụ tỉnh 
Quảng Nam về việc đoàn phóng viên Hãng Windstart Cruise – Hoa Kỳ đến hoạt 
động tại tỉnh nhằm thực hiện phóng sự quảng bá văn hóa, đất nước con người 
Việt Nam theo Giấy phép hoạt động số 24/GP-BC ngày 17/1/2018 của Vụ 
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Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao. Đoàn phóng viên gồm có 12 người, cùng đi 
và hướng dẫn đoàn có ông Đào Trọng Cường – Chuyên viên Sở Ngoại vụ thành 
phố Hồ Chí Minh làm việc tại thành phố Hội An và huyện Duy Xuyên vào ngày 
25/1/2018. Chương trình cụ thể là: Quay phim cảnh mặt trời mọc ở Khu đền 
tháp Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên; Quay phim cảnh sinh hoạt chợ 
Hội An và các cơ sở dạy nấu ăn như Làng rau Trà Quế và Red Bridge Cooking 
school. 

* Căn cứ Công văn số 70/SNgV-LS ngày 19/1/2018 của Sở Ngoại vụ tỉnh 
Quảng Nam về việc đoàn phóng viên thuộc Hãng Bewegte Zeiten 
Filmproduktion GmbH – Đức đến hoạt động tại tỉnh nhằm quảng bá văn hóa du 
lịch Việt Nam theo Giấy phép hoạt động số 10/GP-BC ngày 17/1/2018 của Vụ 
Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao. Đoàn phóng viên gồm có 13 người, cùng đi 
và hướng dẫn đoàn có ông Ngô Duy Minh Thái – Cán bộ Trung tâm Hướng dẫn 
Báo chí nước ngoài, Bộ ngoại giao làm việc tại Hội An vào ngày 28/1/2018. 
Chương trình cụ thể là: Quay phim cảnh đẹp như: phố cổ Hội An, xưởng thủ 
công mỹ nghệ Thắng Lợi, nhà hàng The Markeyt…; Quay phim cảnh sinh hoạt 
của người dân tại thành phố Hội An. 

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


