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Từ ngày 01/02 đến ngày 24/02/2018 các báo đã có khoảng 28 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 5/02/2018, Báo Môi Trường và Cuộc Sống đăng bài: Hội An sắp 

đưa vào hoạt động hệ thống điện năng lượng mặt trời 
Hệ thống gồm những tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt tại quảng 

trường sông Hoài dự kiến sẽ tạo ra nguồn điện tương ứng là 51 KW/h. 
Sau hai năm thi công, dự án lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ 

được đưa vào hoạt động tối ngày 9/2 tại Vườn tượng An Hội, thành phố Hội An, 
nhân dịp kỷ niệm 5 năm (2013 – 2018) kết nghĩa giữa thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam và thành phố Wernigerode (Cộng hòa Liên bang Đức). 

Đây là kết quả của việc thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống cung cấp điện 
từ năng lượng mặt trời để vận hành hệ thống âm thanh và chiếu sáng tại khu phố 
cổ Hội An” từ năm 2016. 

Theo đó, dự án lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại thành phố Hội 
An là nguồn tài trợ đầu tiên từ chính phủ Đức với tổng mức đầu tư hơn 3,5 tỷ 
đồng; trong đó, Chính phủ Đức tài trợ 90%. 

Hệ thống gồm những tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt tại Quảng 
trường Sông Hoài, dự kiến tạo ra nguồn điện 51 KW/h; phục vụ cho các hoạt 
động: Trình diễn nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, các lớp dạy hát dân 
ca, hợp xướng, hệ thống loa phát nhạc, đèn lồng trang trí, đèn chiếu sáng cho 
Chùa Cầu, các biểu tượng, các trục đường và các lễ hội văn hóa… 

Năng lượng dư thừa sẽ được tích hợp trong hệ thống ắc quy tự động, có thể 
sử dụng vào ban đêm hoặc lúc thời tiết xấu và phục vụ cho các di tích, nhà làm 
việc trong khu vực. 

Thành công của dự án “Lắp đặt Hệ thống điện năng lượng mặt trời” góp 
phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa TP.Hội An, Wernigerode và 
chính phủ Đức. 

Mặt khác, dự án cũng góp phần hình thành và khuyến khích thói quen sử 
dụng nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời, gió, nước…) thân thiện với môi trường 
và giúp hạn chế biến đổi khí hậu; phát triển du lịch Hội An theo hướng bền vững 
và xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái. 

H.Thu 
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* Ngày 7/02/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Thi học sinh giỏi quốc gia: 

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông lập thành tích xuất sắc 
Năm 2018, cả nước có hơn 4.400 học sinh xuất sắc tham gia kỳ thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia THPT. Kỳ thi kéo dài trong 3 ngày, từ 11 – 13/01. 
Theo công bố của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), Trường THPT 

chuyên Lê Thánh Tông (TP.Hội An) có 10 học sinh đoạt giải. Cụ thể: đội tuyển 
môn Sinh học cả 3 học sinh đều đoạt giải cao (2 giải Nhì, 1 giải Ba), trong đó 2 
học sinh Hồ Nguyễn Văn Tân và Trần Văn Tuấn được lọt vào vòng 2 dự thi 
quốc tế môn Sinh học - đây cũng là thành tích cao nhất của tỉnh Quảng Nam từ 
khi tái lập tỉnh đến nay ở bộ môn này; môn Ngữ văn đã nâng chất lượng giải với 
1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích; môn Tin học 1 học sinh đoạt giải Ba - là 
thành tích tốt nhất của Quảng Nam trong nhiều năm trở lại đây. Ngoài ra, có 4 
học sinh khác đoạt giải Khuyến khích ở các môn Toán (2 giải), Hóa học (1 giải) 
và Địa lý (1 giải).  

Thầy Lê Thành Vinh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Thánh 
Tông cho biết, thành tích về số lượng, chất lượng giải tăng một cách vượt bậc 
của năm nay đã mang lại niềm vui lớn đối với giáo viên và học sinh nhà trường. 
Đây là kết quả từ công sức lao động miệt mài của thầy cô giáo tham gia bồi 
dưỡng và sự nỗ lực rất lớn của học sinh; nhà trường cùng với phụ huynh cũng đã 
thường xuyên phối hợp, động viên kịp thời để các em phát huy tốt năng lực của 
mình. "Thành công này thể hiện sự phát triển vững chắc của nhà trường sau hơn 
5 năm thành lập. Số lượng và chất lượng giải tăng cao ở kỳ thi năm nay đã tạo 
động lực mạnh mẽ để nhà trường tiếp tục phấn đấu, đầu tư nhiều hơn nữa, phát 
triển ngang tầm với hệ thống các trường chuyên cả nước trong những năm tới" - 
thầy Vinh nói. 

P.V 

 
* Ngày 08/02/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Hội An dẫn đầu bảng xếp 

hạng quản lý an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp 
Theo kết quả xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông - lâm - 

thủy sản của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2017 vừa được 
UBND tỉnh phê duyệt, Hội An là địa phương được xếp hạng nhất; các huyện 
Đại Lộc, Tiên Phước, Phú Ninh, Hiệp Đức, Quế Sơn, Phước Sơn xếp hạng nhì; 
các địa phương Duy Xuyên, Điện Bàn, Bắc Trà My, Nam Giang xếp hạng ba. 

Riêng đối với các huyện, thành phố không gửi báo cáo về Sở NN&PTNT 
theo quy định của UBND tỉnh (gồm: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Nam Trà 
My, Tây Giang, Đông Giang, Nông Sơn), UBND tỉnh yêu cầu UBND các 
huyện, thành phố nêu trên phải kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá 
nhân có liên quan và tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm; báo cáo kết quả thực 
hiện về UBND tỉnh và Sở NN&PTNT trước ngày 31/3/2018. UBND tỉnh cũng 
yêu cầu địa phương xếp hạng nhất tiếp tục duy trì, xếp hạng nhì tăng cường hơn 
nữa và xếp hạng ba đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý an toàn thực phẩm nông 
- lâm - thủy sản. 

Châu Nữ 
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* Ngày 9/02/2018, Báo Thế Giới và Việt Nam (Bộ TTTT) đăng bài: Sa 
Pa, Hội An được bình chọn là điểm đến lý tưởng ở Đông Nam Á    

Trang du lịch Roughguides vừa thu nhận ý kiến từ độc giả khắp thế giới để 
lựa chọn ra những điếm đến lý tưởng nhất khi tới Đông Nam Á. Sa Pa và Hội 
An của Việt Nam cũng lọt vào danh sách này. 

Theo Roughguide, khác với sự ồn ào náo nhiệt ở TP. Hồ Chí Minh hay Hà 
Nội, Hội An giống như một thế giới hoàn toàn khác. Nơi này không có sự xô bồ 
của những chiếc xe máy chật kín mỗi con phố, Hội An mang vẻ thanh bình, yên 
lành của một vẻ đẹp văn hóa trộn lẫn giữa Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt 
Nam. 

“Không gian sống thanh bình và trầm lặng từ những nếp nhà phủ màu 
tường vàng cổ kính, những bụi hoa giấy hoa nở bung phủ kín, cho tới hàng quán 
đậm nét truyền thống. Do xe máy và ô tô bị cấm từ trung tâm thành phố, nên du 
khách muốn tới phố cổ, chỉ có hai lựa chọn hoặc đạp xe hoặc đi bộ” – trang du 
lịch bình luận. 

Thị trấn Sapa vốn là nơi nghỉ dưỡng, điểm du lịch, do người Pháp xây dựng 
từ những năm 1920 để làm điểm dừng chân mùa hè ở phía Bắc. Trang du 
lịch Roughguide đánh giá,  du lịch Sa Pa những năm gần đây ngày càng nở rộ 
với những chuyến phiêu lưu thăm thú các thửa ruộng bậc thang, đi qua thung 
lũng Mường Hoa, ngủ đêm qua ngọn đồi hùng vỹ phủ mây trắng xóa hoặc chinh 
phục đỉnh Fansipan đón ánh bình mình. 

Ngoài hai địa danh của Việt Nam, Roughguides cũng giới thiệu với du 
khách các điểm đến hấp dẫn khác ở Đông Nam Á như Luang Prabang (Lào), 
Bohol (Philippines), Borneo (Malaysia), Koh Samui (Thái Lan)… 

Theo Dân Trí 
 

2. SỰ KIỆN – VẤN ĐỀ 
 * Ngày 01/02/2018, Báo Tuổi Trẻ đăng bài: Cần thiết có một không 

gian tôn vinh giá trị Hội An 
Hội An xuất hiện thân quen trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế với 

những quần thể kiến trúc hài hoà các nét đặc trưng trong phong cách xây dựng 
của Pháp, Nhật và Trung Hoa. 

Nhưng quá khứ huy hoàng, lược sử phố Hội có lẽ vẫn chưa được nhiều 
người biết tới. 

Từ sự đa dạng trong quần thể kiến trúc và những làng nghề truyền 
thống… 

Từ thế kỷ XVI, khi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng nhìn ra vị thế thông thương 
quan trọng của mảnh đất này, ông đã ban hành các chính sách mở cửa, thu hút 
các thương thuyền quốc tế tới giao thương, khắc tên Faifo (Hoài Phố) lên bản đồ 
thương mại quốc tế và biến thị tứ này trở thành một cảng thị sầm uất, quan trọng 
bậc nhất tại châu Á. 
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Các thương nhân từ Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Trung Quốc đến đây 
trên những chiếc thuyền buồn, mượn gió theo mùa cập bến. Khi gió đổi hướng 
cũng là lúc các thương nhân dừng chân để thu mua sản vật. Họ lập các thương 
điếm theo phong cách kiến trúc của riêng họ tạo nên sự đa dạng trong kiến trúc 
của Cảng thị lúc bấy giờ.  

Người Nhật có lúc đông đến 600 - 700 người. Họ được phép của Chúa 
Tiên, lập nên khu phố người Nhật. Đó cũng là lời giải cho dấu ấn Nhật Bản còn 
đậm nét trong kiến trúc, ẩm thực phố Hội hôm nay. 

Sách sử chép lại, hàng trăm con thuyền buồm lớn nhỏ đậu ở cửa sông Thu 
Bồn, mang đến rất nhiều sản vật từ khắp nơi trên thế giới nhưng khi rời cảng đi, 
những con thuyền đó chở đi sản vật thu mua từ đất Cảng này nhiều hơn gấp 
nhiều lần. Gốm sứ, tơ lụa và gia vị là những sản vật được các thương nhân quốc 
tế ưa chuộng. 

Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu hàng hoá, các làng nghề thủ công dần hình 
thành và phát triển. Đến nay, vẫn còn những làng nghề truyền thống như làng 
gốm Thanh Hà, làng lụa Hội An. Những người khai sinh ra những làng nghề 
cũng được lưu danh cùng những câu chuyện tình đẹp đẽ. 

…đến khát khao phục dựng, tôn vinh giá trị văn hoá phố Hội ngày nay 
Những truyền thống sinh hoạt của cộng đồng thương nhân quốc tế lưu lại 

trên mảnh đất này đã minh chứng và nhắc nhở cho chúng ta một điều: Hội An - 
mảnh đất cổ kính, phố cổ hiền lành kia còn rất nhiều câu chuyện lịch sử thú vị 
lẩn khuất trong mỗi làng nghề, trong từng nếp nhà phố Hội đang được chờ đợi 
để "kể lại" với bạn bè khắp năm châu. 

Với khát khao đánh thức niềm tự hào dân tộc, quảng bá hình ảnh Việt Nam 
tới bạn bè thế giới và đóng góp thêm những sản phẩm du lịch mang đậm chất 
văn hoá, nghệ thuật cho vùng đất di sản này. 

Công viên văn hoá chủ đề Ấn tượng Hội An đã dần hình thành với 2 dòng 
ngôn ngữ chính là kiến trúc và nghệ thuật biểu diễn thực cảnh quy mô lớn để tái 
hiện lại thương cảng Hội An thời kỳ huy hoàng nhất và kể những câu chuyện về 
Hội An trong suốt dòng thời gian của hơn 400 năm. 

Lấy biểu diễn thực cảnh - một loại hình nghệ thuật thường được dùng để tái 
hiện lịch sử của những vùng đất làm hạt nhân, chương trình "Ký ức Hội An" huy 
động sự tham gia cố vấn và phát triển của các nhà nghiên cứu hàng đầu Việt 
Nam, kết hợp với nhà sản xuất các chương trình biểu diễn thực cảnh số một thế 
giới. 

Theo suốt chương trình từ những ngày đầu, biên đạo múa Thanh Hằng - 
người đã có kinh nghiệm biên đạo cho những show diễn quy mô lớn tại Việt 
Nam, Nga và một số nước ở châu Âu chia sẻ: "Với cá nhân tôi, những vở diễn 

như thế này có giá trị cao trong định hướng cuộc sống, văn hóa, giáo dục, và 

hơn hết là khơi gợi những giá trị tinh thần, nuôi dưỡng tâm hồn cho thế hệ mai 

sau". 
Sự ra đời của Ấn tượng Hội An cùng chương trình "Ký ức Hội An" như 

một lời khẳng định về sự cần thiết của một không gian bảo tồn, tôn vinh những 
giá trị của phố Hội.  
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Đặc biệt, trong bối cảnh Hội An được kỳ vọng sẽ trở thành "điểm đến hấp 
dẫn nhất miền Trung Việt Nam và khu vực năm 2020", không gian này hứa hẹn 
sẽ là điểm nhấn thu hút khách du lịch khám phá những giá trị lịch sử giàu có và 
cũng đầy chất thơ của vùng đất di sản thế giới. 

Thế Trung 
 

  * Ngày 6/02/2018, Tạp chí Giao Thông Vận Tải đăng bài: Dân phố cổ 
Hội An bức xúc vì vỉa hè, lòng đường bị "bức tử" 

Va chạm, ùn tắc, vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm, các loại phương tiện 
dừng đỗ lộn xộn, gây mất ATGT, mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường khiến 
nhiều người dân phố cổ Hội An bức xúc. 

Vỉa hè, lòng đường đều bị chiếm dụng 
Nhiều hộ dân ở phố cổ Hội An phản ánh về việc, phương tiện khi tham gia 

giao thông đã ngang nhiên dừng đỗ tùy tiện tại các tuyến đường ngay trước cửa 
nhà mình, chiếm hết phần đường lên xuống, không chỉ cản trở giao thông, mà 
còn gây mất mỹ quan đô thị, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày 
của họ. Theo những người dân ở đây, tình trạng này lâu nay không được xử lý 
triệt để, còn bị bỏ ngỏ, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình trật tự an ninh xã hội tại 
khu dân cư. 

Ghi nhận thực tế qua một loạt các tuyến đường nội đô của thành phố Hội 
An như Trần Phú, Hoàng Diệu, Phan Chu Trinh, Cao Hồng Lãnh, Đào Duy Từ, 
Nguyễn Du... Chúng ta dễ dàng nhận thấy sự "chiếm dụng" lòng đường, vỉa hè 
để dừng đỗ cũng như làm nơi giữ xe… một cách rất tùy tiện. 

Cụ thể, tại đường Phan Chu Trinh, Hoàng Diệu… có rất nhiều điểm giữ xe 
ngay trên vỉa hè mặc dù đã có biển cấm, song từ sáng đến chiều tối, những điểm 
giữ xe này vô tư chiếm dụng hết vỉa hè để kinh doanh. Người đi bộ không có 
cách nào khác là phải “tràn” xuống lòng đường để lưu thông cùng xe cộ tấp nập. 

Tương tự, tại hai tuyến đường Cao Hồng Lãnh và Đào Duy Từ vào buổi 
chiều tối, hàng ngàn lượt xe lớn nhỏ đỗ la liệt dưới lòng đường bịt kín tất cả các 
lối lên xuống của du khách đi bộ. Tình trạng lộn xộn là thế nhưng không hề thấy 
bóng dáng của lực lượng chức năng. 

Chị Lê Thị Trang, 45 tuổi trú 27, đường 18/8 TP Hội An bức xúc: Lòng 
đường thì xe ô tô đỗ, trên vỉa hè thì để xe máy, lấn chiếm hết không còn lối cho 
người đi bộ nhưng có ai xử lý đâu, tình trạng ùn tắc nhất là vào những ngày lễ 
và các buổi chiều cho đến đêm gây mất trật tự, nhiều khi xảy ra va chạm. 
“Chúng tôi chỉ biết phản ánh lên khu phố, lên phường nhưng đâu có ai giải 
quyết cho, con cái đi học chúng tôi rất sợ, người già khi đi ra đường cũng sợ, chỉ 
mong ngành chức năng phải quyết liệt trong vấn đề này để người dân được yên 
tâm khi ra đường,” chị Trang nói. 

Cùng chung quan điểm chị Hoàng Thị Thùy Linh (phường Cẩm Pho) bức 
xúc: “Ngày nào tôi cũng đưa, đón con đi học qua một số tuyến đường. Tôi thấy 
tình trạng đậu, đỗ xe rất lộn xộn các loại xe vô tư lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, 
không quan tâm đến sự nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Vào giờ 
cao điểm, họ vẫn ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, gây cản trở giao thông. Mong 
cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này”. 
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Có là sự buông lỏng quản lý của chính quyền Hội An? 
Tại các tuyến đường đi bộ như: Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Bạch 

Đằng…là nơi thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Thế nhưng, 
khi du khách tản bộ tại đây không khỏi giật mình và phải liên tục né tránh những 
phương tiện lưu thông bằng xe máy. Phố cổ Hội An vốn đã chật chội, đông đúc, 
nay còn bị “nghẹt thở” bởi các phương tiện giao thông đậu, đõ lộn xộn. Phố cổ 
đang đánh mất đi những nét mỹ quan đô thị do sự thiếu ý thức của không ít 
người tham gia giao thông và cơ quan chức năng sở tại thiếu kiên quyết trong 
việc xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. 

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, các vi phạm trên tái diễn như hiện nay chính 
do bởi công tác quản lý, xử phạt của cơ quan chức năng, chính quyền địa 
phương còn lơi lỏng, thiếu chặt chẽ. Mong sao các cơ quan hữu trách có những 
biện pháp kiên quyết hơn nữa để trả lại vỉa hè cho người đi bộ, trả lại mỹ quan 
cho thành phố. 

Trước thực trạng, Thiếu tá Trương Đức Liên Trưởng Công an phường 
Minh An cho biết, tình trạng đậu, đỗ, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đang diễn ra 
phức tạp đây cũng là vấn đề bức bách đối với cả TP Hội An. Theo đó, xử lý triệt 
để vấn đề này không dễ, thẩm quyền của Công an phường chỉ xử lý hành chính 
các vi phạm, nhằm răn đe, giáo dục người tham gia giao thông nâng cao ý thức 
và chấp hành tốt các quy định của luật giao thông đường bộ. 

Do đó, để giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, các lực lượng 
chức năng cần phải nâng cao trách nhiệm trong việc tuyên truyền, xử lý các vi 
phạm về trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, nhằm xây dựng đô thị văn minh. Việc xử 
lý vi phạm cần làm kiên quyết, triệt để chứ không chỉ làm theo kiểu tổ chức 
chiến dịch ra quân rầm rộ ban đầu, sau đó lại để xảy ra tình trạng "đầu voi đuôi 
chuột". Có như vậy, trật tự đô thị phố cổ mới hy vọng được lập lại kỷ cương. 

Phạm Trọng Nghị 
 

* Ngày 14/02/2018, Báo Công An Nhân Dân đăng bài: Hội An bước vào 
năm mới với nhiều thách thức 

Năm mới Mậu Tuất 2018 sắp chính thức bắt đầu, và thành phố du lịch - sự 
kiện Hội An, tỉnh Quảng Nam bước vào năm mới với không ít cơ hội lẫn thách 
thức… 

Cùng với các địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Trung như cố đô Huế, động 
Phong Nha (Quảng Bình), khu du lịch Bà Nà (Đà Nẵng),... du lịch tại đô thị cổ 
Hội An (tỉnh Quảng Nam) trong những năm qua có bước phát triển đáng ghi 
nhận. 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho 
biết trong năm 2017, lượng khách đến tham quan, lưu trú ở địa phương này đạt 
3,22 triệu lượt, trong đó khoảng 50% là khách quốc tế. 

Doanh thu từ bán vé tham quan năm 2017 của Hội An đạt 228 tỷ đồng, 
vượt 36 tỷ đồng so với kế hoạch được giao. Trong năm 2018 này, Hội An đặt 
mục tiêu đón 3,8 triệu lượt khách đến tham quan, lưu trú; đồng thời đưa du lịch, 
ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. 
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Tuy nhiên, trên thực tế, việc lượng du khách đến Hội An tăng cao qua từng 
năm cũng đã khiến thành phố này đối mặt với một số thách thức không hề nhỏ. 

Đó là hệ thống giao thông có nguy cơ quá tải, ùn tắc vào giờ cao điểm du 
lịch, lưu lượng người đi lại đông. Tình hình an ninh trật tự có chiều hướng diễn 
biến phức tạp. 

Chỉ tính riêng trong năm 2017, tại Hội An đã xảy ra 80 vụ phạm pháp hình 
sự, tăng 23 vụ so với năm 2016. Còn đối tượng tệ nạn xã hội nằm trong diện 
quản lý là gần 180 đối tượng. Đây là nhân tố tiềm ẩn làm gia tăng tội phạm tại 
Hội An khi khoảng cách giữa tệ nạn xã hội với tội phạm là rất mong manh. 

Thêm nữa, việc phát triển du lịch quá nhanh đã gây áp lực lên lĩnh vực môi 
trường vệ sinh của thành phố. Hiện nay, trung bình mỗi ngày Hội An có khoảng 
80 tấn rác thải, trong khi năng lực xử lý rác thải của thành phố mới chỉ đáp ứng 
được từ 30-40 tấn/ ngày. 

Trước thực trạng đó, TP Hội An phải “cầu cứu” sự can thiệp và hỗ trợ từ 
tỉnh Quảng Nam trong công tác vệ sinh môi trường. 

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, vài năm trở lại đây, Hội An còn phải đối mặt 
với tình trạng sạt lở bờ biển. Sau một thời gian có dấu hiệu tạm ổn thì nay tình 
trạng sạt lở tại Hội An có chiều hướng diễn biến xấu khi cơ quan chức năng ghi 
nhận có 2 điểm đang sạt lở nặng. 

Đó là tại tuyến kè biển dài 780m ở phường Cửa Đại, sóng biển đã đánh sâu 
vào gây sạt lở 15m kè. Ngoài ra, tình trạng xâm thực còn gây sụp đường bê tông 
sát thân kè với chiều dài khoảng 10m. 

Điểm sạt lở thứ hai là tại bờ kè mềm đoạn từ khách sạn Victoria đến khu 
nghỉ dưỡng Parm Garden xuất hiện 2 túi kè đặc dụng bị vỡ, sóng biển đã cuốn 
mất hơn 20.000m3 cát được bơm tạo bãi tại khu vực này. 

Trước thực trạng đó, trước mắt TP Hội An đã thực hiện việc “vá” các điểm 
sạt lở tạm thời nhằm hạn chế tình trạng sạt lở lan rộng. Về lâu dài, chính quyền 
Hội An rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh Quảng Nam và sự 
chia sẻ chuyên môn chống sạt lở của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. 

“Trong năm 2018, chúng tôi xác định xây dựng cơ bản làm động lực phát 
triển, trong đó hệ thống giao thông tiếp tục được hoàn thiện như hoàn thiện 
đường ĐT607, ĐT608, cầu Thanh Nam,… Thành phố sẽ xây dựng Công viên 
Hội An gồm khu quảng trường, trung tâm giao lưu quốc tế với tổng kinh phí 120 
tỷ đồng, trong đó 70 tỷ từ nguồn ngân sách của tỉnh, 50 tỷ đồng còn lại là ngân 
sách của thành phố. 

Ngoài ra, Hội An cũng sẽ chú trọng đầu tư hạ tầng phát triển du lịch để đưa 
ngành kinh tế mũi nhọn ngày càng theo hướng phát triển bền vững”, ông Dũng 
chia sẻ. 

Về tình hình đảm bảo an ninh trật tự, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công 
an TP Hội An, cho biết mặc dù số vụ án hình sự trong năm 2017 có chiều hướng 
gia tăng, song với sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ đơn vị, về cơ bản tình hình trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố vẫn được đảm bảo, tỷ lệ phá án đạt gần 
79%. 
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Trong năm 2018, Công an TP Hội An đặt mục tiêu kìm hãm, giảm tệ nạn 
tội phạm, tạo môi trường an toàn để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút du khách 
đến tham quan, lưu trú. 

Theo nhận định, hơn 80% các vụ vi phạm pháp luật tại Hội An đều xuất 
phát từ cơ sở, do đó cũng trong năm 2018, lãnh đạo Công an TP Hội An xác 
định đây là năm của Cảnh sát khu vực nhằm tăng cường công tác bám địa bàn, 
quản lý nhân sự từ cơ sở. 

Ngọc Thi 
 
 

3. HỘI AN - ĐẤT VÀ NGƯỜI 
* Ngày 02/02/2018, Báo Nhân Dân đăng bài:  Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng 

tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 -2018) Người không tiếc tuổi 
thanh xuân 

Cựu chiến binh, thương binh hạng 2/4, Đội trưởng Đội biệt động thành Hội 
An Đinh Văn Lời vừa vinh dự được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Ông 
là một trong bảy cá nhân hiện đang được Ban Chỉ huy quân sự Hội An và các 
đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình các cấp xét tặng danh hiệu 
Anh hùng LLVTND. 

Với ông, những tháng năm hoạt động cách mạng vào sinh ra tử, bị địch bắt 
tù đày, tra tấn, vẫn kiên định một niềm tin theo Đảng, theo cách mạng. Ký ức về 
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đó là những năm tháng 
hào hùng của cả dân tộc mà ông và các đồng đội đã hiến trọn tuổi thanh xuân để 
góp thêm sức mạnh cho miền nam hoàn toàn giải phóng. 

Ký ức không ngủ quên 
Ông ngồi đối diện tôi với gương mặt và dáng vóc của một cựu chiến binh, 

vẫn hào sảng khí chất của người lính Cụ Hồ một đời theo Đảng, theo cách mạng. 
Đã đọc nhiều tài liệu liên quan đến Đội biệt động thành Hội An và riêng ông -
người biệt động thành gan dạ với khí chất anh dũng quật cường và đầy mưu trí, 
nhưng khi đối diện, tôi mới thấu hiểu phần nào những ký ức không thể ngủ 
quên. Trong câu chuyện đời mình, thi thoảng, ông xúc động lặng người bởi ký 
ức cuộc chiến và cả những mất mát hy sinh sống lại, như vừa hôm qua. 

Sinh ra ở làng Cẩm Nam (Hội An), 13 tuổi, tháng 3/1964, Đinh Văn Lời 
tham gia cách mạng, trở thành Đội trưởng Đội thanh thiếu niên tiền phong Hồ 
Chí Minh, làm liên lạc cho đồng chí Nguyễn Bằng, Phó Bí thư Thị ủy Hội An. 
Một năm sau, ông được thị ủy bố trí vào nội thành, cùng với đồng chí Nguyễn
Khương hoạt động cách mạng trong lòng địch. Cùng với việc tổ chức kết nạp 
một số anh chị em trong công nhân, thợ thuyền, làm thuê, gánh mướn, ở đợ giúp 
việc vào tổ chức cách mạng, thành lập Đội vũ trang tuyên truyền giải phóng Hội 
An (đến năm 1966 đổi tên thành Đội biệt động thành Hội An), hoạt động bí mật 
trong thành phố, 17 tuổi, ông vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. 
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Việc gây dựng cơ sở, duy trì hoạt động và tổ chức đánh địch đều phải rất 
cẩn mật. Vì thế mà mỗi hoạt động của Đội là những cuộc chiến đấu sinh tử đầy 
cam go, thử thách với kẻ thù. Ban ngày, đội viên là thợ mộc, cu ly, khuân vác, ở 
đợ,... ban đêm bí mật thực hiện nhiệm vụ rải truyền đơn, khẩu hiệu tuyên truyền 
chống Mỹ, ngụy. Nhiệm vụ quan trọng hơn của đội là hoạt động như một lực 
lượng vũ trang trong nội ô để bí mật đánh vào các cơ quan đầu não của địch gây 
tiếng vang, tiêu hao sinh lực địch, diệt bọn ác ôn có nợ máu với cách mạng. 

“Báo Đen” là mật danh địch đặt cho Đội trưởng Đinh Văn Lời sau nhiều 
lần bất lực không thể truy bắt ông. Giai đoạn chiến đấu trong nội thành Hội An 
với vai trò Đội trưởng, từ năm 1964-1968 đến trước khi bị địch bắt tù đày, “Báo 
đen” Đinh Văn Lời đã cùng nhiều chiến sĩ biệt động thành Hội An làm cho quân 
địch nhiều phen tức ứa máu, lộn gan mà không thể làm gì ngoài việc bắt-thả-bắt-
tra tấn-tù đày. 

Ông chỉ huy đánh trực tiếp 15 trận, diệt 106 địch, 27 ác ôn, chín xe quân 
sự, phá hủy hai cơ quan đầu não của địch gồm trụ sở Quốc dân Đảng và dinh 
thất Tỉnh trưởng Quảng Nam, Chỉ huy đồng đội diệt bảy lính Mỹ ở Tiểu khu 
Quảng Nam; phối hợp bộ đội tỉnh Quảng Đà và Thị đội Hội An diệt 182 tên 
địch; đặt mìn ám sát hụt 300 tên Quốc dân Đảng từ bí thư xã bộ trở lên; diệt một 
gián điệp nguy hiểm trà trộn ở trong tù; xây dựng và tổ chức được 20 chiến sĩ 
Biệt động thành và chín cơ sở cách mạng... Mỗi chiến công là một lần vào sinh 
ra tử. Ở đó, hội tụ tình yêu nước vượt mọi trở ngại chiến tranh, tình anh em đồng 
chí thủy chung son sắt và những người dân Hội An chở che, bao bọc. 

Hoạt động cách mạng bí mật dưới vỏ bọc thợ mộc, ông và nhiều anh em 
biệt động thành ngày ngày đối mặt với địch. Ban ngày mặc đồ lao động lam lũ, 
đêm đến, anh em đều phải hóa trang để che mắt địch. Ông dùng bộ đồ đen để 
thực hiện nhiệm vụ trong sự mưu trí, gan dạ. Mới đây, ông đã trao tặng cho Bảo 
tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bộ đồ đen đó cùng nhiều hiện vật khác. Cũng 
bởi những chiến sĩ biệt động thành gan dạ còn quá trẻ, nên “dẫu có nghi ngờ” 
nhưng địch vẫn đinh ninh một người nhỏ tuổi như ông không thể là Đội trưởng, 
người đứng đầu tổ chức các trận đánh tiêu hao sinh lực địch. Khi bị địch bắt tù 
đày, ông và nhiều anh em khác bị tra tấn dã man với câu hỏi lặp đi lặp lại “Báo 
đen là ai”, “Ai cầm đầu Việt Cộng, ai là Cộng sản cha”, rồi “phải tẩy não cộng 
sản, tẩy máu cộng sản”... Nhưng, chúng bất lực trước tinh thần kiên định, trái 
tim sắt đá của ông và đồng đội. 

 
Sống với một trái tim nhân hậu 

Trong ký ức thấm đẫm máu và nước mắt đó, ông Lời không thể nào quên 
trận đánh đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968 và ngày mồng bốn Tết. Ông bồi 
hồi nhớ lại: Sau khi lên kế hoạch, tôi trực tiếp chỉ huy và cùng đồng đội cải 
trang thành gần một trung đội cảnh sát dã chiến, giả vờ đi tuần tiễn trên các 
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đường phố Hội An. Đúng giao thừa, tất cả tấn công vào đồn cảnh sát, Ủy ban 
hành chính xã Hội An, tiểu khu Quảng Nam, Tòa hành chính tỉnh... nhằm tiêu 
diệt hàng chục tên quân cảnh, cảnh sát và một tiểu đoàn chính tại ngã tư Lê Lợi-
Trần Phú, phá hủy ba xe quân sự. Đến 20 giờ 30 phút tối mồng bốn, tôi trực tiếp 
chỉ huy và cùng các biệt động thành tập kích lựu đạn M26 vào nhà tên ác ôn Ng. 
Trinh - thiếu úy cảnh sát ở số 67 Phan Châu Trinh. Sau khi quả lựu đạn cuối 
cùng vừa nổ xong, tôi ra lệnh cho đồng chí Phan Công Đủ phóng tiếp lựu đạn và 
một chui 81 vào hiện trường, sau đó phóng một quả lựu đạn và một chui 61 vào 
nhà thiếu tá Trần Vĩnh để đánh lạc hướng địch. Sau đó, tôi cùng anh em khác từ 
trên nóc nhà, trên cây cổ thụ lao xuống đất, ngụy trang thành thường dân lập tức 
có mặt ngay tại hiện trường. Tầm 15 phút sau, hai xe cảnh sát và một xe quân 
cảnh chở quân tiếp viện đến bao vây hiện trường, lúc này, chúng tôi đã cho 
chúng “ăn tiếp hàng chục quả lựu đạn M26”. Trận này, ta tiêu diệt hơn một tiểu 
đội quân cảnh và cảnh sát, tên Ng. Trinh bị thương nặng, phá hủy một xe Jeep. 

Sau rất nhiều trận đánh, địch tiếp tục dồn sức truy bắt “Báo Đen” trong khi 
hằng ngày vẫn đối mặt với ông ở xưởng mộc ông Một. Địch dán lệnh truy nã, 
giăng lưới khắp nơi, còn ông Lời cùng các chiến sĩ thầm lặng và liên tục gây cho 
chúng nhiều tổn thất kinh hoàng. Ông bị địch bắt trong trận đánh tại Lễ Nghĩa 
vào ngày 5-5-1968. Bị đánh đập dã man bằng dùi cui, roi điện, trói giam nhiều 
ngày tại cột điện ở ngã tư Lê Lợi - Phan Châu Trinh, chết đi sống lại nhiều lần, 
ông một mực không khai báo... Bị kết tội 20 năm tù, nhưng với tấm lòng kiên 
trung theo cách mạng, ông tiếp tục hoạt động trong tù, cùng nhiều anh em đồng 
chí đấu tranh chống địch đàn áp, vạch trần tội ác của bọn chúa đảo, cai ngục... 
Năm 1974, ông được trao trả tự do trong đợt cuối cùng. 

Đã hơn bốn mươi năm, những vết thương tấy máu đỏ chằng chịt trên đôi 
chân, trên tay, bây giờ lại hành hạ ông lúc tuổi già. Ông chia sẻ, tuổi thanh xuân 
đẹp nhất đã giành hết cho cách mạng, đôi khi nghĩ lại như một giấc mơ. Ít ai biết 
rằng, trở về sau chiến tranh, trải qua nhiều cương vị công tác tại quân khu 5, và 
địa phương, ông đã mạnh dạn làm kinh tế, trở thành một doanh nhân tiêu biểu 
với thương hiệu thủ công mỹ nghệ mộc Kim Bồng. Gia đình ông từng giúp nuôi 
dạy, chăm sóc, dạy nghề cho hàng trăm con em cựu biệt động thành, trẻ mồ côi. 
Ông hoạt động từ thiện từ tâm mà không thể kể hết bằng lời. Chiều cuối năm, 
ông dẫn tôi đi khắp phố cổ Hội An chỉ cho tôi những địa điểm, mà ông và anh 
em biệt động thành năm nào cùng vào sinh ra tử. Dừng chân ở ngã tư đường Lê 
Lợi - Phan Châu Trinh, ông khảng khái bộc bạch: “Ngay chỗ này, địch tra tấn 
tôi thừa sống thiếu chết, nhưng tôi và anh em đều vững niềm tin với Đảng, một 
mực không hề nao núng”. 

Hội An vẫn mưa dầm nặng hạt. Tôi bắt tay rất chặt khi tạm biệt ông ở cung 
đường dẫn ra biển Cửa Đại. Vẫn còn đó, bóng dáng của một Đội trưởng Biệt 
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động thành, một “Báo Đen” gan dạ, mưu lược, nhưng cũng rất xúc động bồi hồi 
khi nhớ về đồng đội một thời hoa lửa không có tuổi thanh xuân. 

Nguyễn Thị Anh Đào 
 

 * Ngày 7/02/2018, Báo Lao Động đăng bài: Làng bánh tổ Hội An tất bật 
tiễn ông Táo 

Vào ngày 23/12 âm lịch, trong các thứ bánh trái đặt lên bàn thờ tiễn ông 
Táo về trời của người Quảng Nam - Đà Nẵng không thể thiếu món bánh tổ. Thứ 
bánh như là cái cớ để nhắc nhở nhau về nguồn cội “chim có tổ, người có tông”. 

Từ hôm 20 tháng Chạp âm lịch, con đường Hậu Xá (P.Thanh Hà, TP. Hội 
An) đã rộn ràng. Khách hàng từ mọi nơi tìm về đây để đặt hàng và mua bánh tổ, 
một đặc sản nổi tiếng từ lâu nay. 

Bà Võ Thị Mận (75 tuổi), hơn 50 năm theo nghề, cho biết: “Năm nào cũng 
thế, cứ đến dịp này là nhiều người tìm đến đặt hàng trước. Mọi nguyên vật liệu 
đã được chuẩn bị sẵn, tùy thuộc vào số lượng để gói”. 

Trung bình mỗi ngày cận tết, tiệm bánh của bà cho ra khoảng 300 – 400 ổ. 
Mỗi ổ, bà bỏ cho bạn hàng từ 20 – 22 ngàn đồng, giá bán lẻ tại chợ 25 – 30 ngàn 
đồng/ổ. 

Theo bà Mận, để có hương vị đặc trưng riêng tạo nên thương hiệu bánh tổ 
Hội An, người làm bánh phải chọn nguyên liệu rất công phu. Nếp phải chọn là 
nếp “rin”, đường làm bánh tổ phải là đường bát Quảng Nam. 

Không chỉ cung cấp bánh cho khu vực Hội An, bánh tổ còn được phân phối 
khắp Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sài Gòn, Kon Tum… Cạnh đó, các 
Việt kiều ở Mỹ còn đặt mua để làm quà gửi sang nước ngoài. 

Chị Lê Thị Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, 
trước kia chị thường mua sỉ bánh tổ ở nơi khác về bán. Năm nay, dù xa nhưng 
chị vẫn quyết định đến Hội An đặt về 150 ổ về bán vì bánh ở đây ngon và đẹp 
hơn”. 

Hiện ở Hội An chỉ còn vài hộ làm bánh vì theo nhiều người, bánh chỉ bán 
thời vụ nên “khó sống”. 

Làm bánh kỳ công một phần, phần nữa là do lời lãi mỗi chiếc bánh chỉ vài 
ngàn đồng nên nhiều cũng người ít mặn mà. “Thế nhưng, có người mà “cái 
nghiệp đã vận vào thân” thì dù lãi ít hơn nữa họ vẫn làm bánh tổ. Cuối tháng 
Chạp mà không bày khuôn, nồi ra nấu bánh lại có cảm giác thiếu thiếu”, ông Võ 
Hưng, 3 đời làm nghề ở khối Hậu Xá, P. Thanh Hà chia sẻ. 

N. Trâm – N. Kương 
 

 * Ngày 14/02/2018, trang Zing.vn đăng bài:  Tàu chở 'mùa xuân' ra đảo 
Cù Lao Chàm 

 Những chuyến tàu hàng nối đuôi nhau chở "mùa xuân"... ra đảo Cù Lao 
Chàm (Quảng Nam) phục vụ người dân, cán bộ chiến sĩ vui xuân, đón Tết. 
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Liên tục nhiều ngày qua, tàu hàng của Hợp tác xã Vận tải thủy bộ và du 
lịch Hội An (Quảng Nam) vận chuyển hàng chục tấn gia súc gia cầm, rau xanh, 
chậu hoa cúc, quất... và hơn 500 người dân vượt biển ra đảo Cù Lao Chàm.  

Tàu chở hàng hóa Tết cập cảng ở đảo Cù Lao Chàm. Thuyền trưởng 
tàu QNa - 0559 Huỳnh Ơi, cho biết cửa Đại bị bồi lấp cạn nên tàu thuyền ra vào 
khó khăn. "Tổ tàu chúng tôi tranh thủ trời yên sóng lặng vận chuyển hàng hóa, 
hoa cảnh ra đảo kịp phục vụ người dân và cán bộ chiến sĩ ở Cù Lao Chàm vui 
xuân", vị thuyền trưởng nói.  

Thương lái cùng người dân xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An) tất bật đưa hàng 
hóa từ khoang tàu đưa lên đảo.  

Trong chuyến tàu hàng cuối năm, người dân nơi đây còn mua về máy giặt, 
tủ lạnh phục vụ sinh hoạt gia đình. Thống kê sơ bộ, 5 ngày qua, tàu QNa - 0559 
đã vận chuyển hơn 60 tấn hàng hóa và 500 lượt học sinh, sinh viên, người dân 
làm ăn xa về đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết Mậu Tuất.  

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm giúp dân khiêng những 
chậu quất Tết từ khoang tàu hàng lên đảo.  

Hay đưa những chậu cúc pha lê rực vàng lên bờ. Suốt ba tháng qua, thời 
tiết xấu kéo dài khiến tàu thuyền của ngư dân đảo Cù Lao Chàm phải nằm bờ. 

Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp (TP Hội An), 
cho hay thời tiết xấu, biển động kéo dài nên chính quyền địa phương phải huy 
động tàu cá vận chuyển hàng hóa ra Cù Lao Chàm phục vụ người dân, cán bộ 
chiến sĩ đón Tết.  

Cán bộ, chiến sĩ dùng xe cộ vận chuyển hoa cúc, quất từ cầu cảng về các 
khu dân cư giữa không gian mùa xuân rộn ràng ở xã đảo này. 

Hai Pham 
 
  * Ngày 14/02/2018, Báo Doanh nghiệp Việt Nam (Bộ TTTT) đăng bài: 

Đặc sản Quảng Nam “vượt biên” ra thế giới 
Cao lầu là món ngon không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn lan tỏa ra cả 

thế giới. Món ăn này là đặc sản của thị xã Hội An, Quảng Nam. 
Cao lầu là món ăn độc đáo gắn liền với phố cổ Hội An, Quản Nam. Mới 

nhìn cao lầu trông giống như mì, nhưng không phải mì. Người ta ít biết đến cao 
lầu không phải vì nó không ngon mà vì món ngon này khiêm nhường. Nhiều 
người cho rằng món này của người Hoa, nhưng Hoa kiều ở đây lại không công 
nhận nó. Còn người Nhật thì cho rằng nó giống mì udon của họ nhưng khác về 
hương vị và cách chế biến. 

Tinh túy của món cao lầu là sợi mì, thường được chế biến rất công phu. 
Đầu tiên, gạo thơm đem ngâm vào nước tro, mà phải là tro nấu củi lấy ở tận Cù 
lao Chàm, đảo cách Hội An 16 km. Khi ngâm mới tạo ra được sợi mì có độ 
giòn, dẻo và khô. Sau đó lọc kỹ, xay thành bột; nước xay gạo phải là nước ở 
giếng Bá Lễ do người Chăm làm cách đây cả ngàn năm, mới được nước ngọt, 
không bị phèn và mát lạnh. Tiếp tục dùng vải bòng nhiều lần cho bột dẻo, khô, 
cán thành miếng vừa cô, xắt thành từng sợi, đem hấp nhiều lần rồi phơi khô để 
làm sợi mì. Qua nhiều lần xử lý như vậy nên dù cao lầu có để qua đêm cũng 
không sợ ôi thiu. 
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Người ta thường ăn cao lầu với giá trụng nước sôi nhưng không được quá 
mềm. Thêm ít rau sống, được lấy ở làng rau truyền thống Trà Quế nổi tiếng ở 
Hội An. Giá trụng đổ ra tô, xếp mì lên trên, thêm vài lát thịt xíu rồi đổ tép mỡ 
(da heo chiên giòn) và một muỗng mỡ heo rán để sẵn bên lò nước. Với thịt xíu, 
chỉ dùng thịt heo cỏ, thịt săn chắc, thơm, vừa mỏng da vừa nhiều nạc và nước 
của nó mới có vị ngọt. Khi ăn, cao lầu cho cảm giác sựt sựt của sợi mì, đủ mùi 
vị chua, cay, đắng, chát, ngọt của rau sống, hương vị của mắm, bột thơm, nước 
tương... và tép mỡ vỡ tan trong miệng. 

Nhiều người cũng có tham vọng làm cao lầu ở nơi khác, nhưng tất cả đều 
thất bại. Có người nói rằng chính nước giếng Bá Lễ và tro của cù lao Chàm và 
rau sống Trà Quế mới làm nên món ẩm thực đặc trưng này. 

Một đặc trưng khác của cao lầu là muốn ăn món này phải leo lên lầu cao 
của quán. Khi xưa các doanh nhân buôn bán nơi phố cảng vì muốn trông coi 
hàng hóa của mình nên thường leo lên lầu cao của quán. Điều này có thế thấy ở 
các quán cao lầu Hội An. Ngồi trên lầu cao ngắm cảnh đẹp và thưởng thức món 
ngon, đây có thể là xuất phát của tên gọi cao lầu. 

Ngày nay cao lầu có ở Pháp, Anh, Australia hay Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn 
nhưng nhiều người ăn vào vẫn thấy như không phải. Thậm chí cao lầu được làm 
ở Hội An, gửi máy bay đến các nơi nhưng dường như ăn ở Hội An thì mới đúng 
điệu cao lầu. 

Theo Khoa học và Phát Triển 
* Ngày 15/02/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Lập nghiệp ở Hội An 
Không phải cư dân Hội An, nhưng lại chọn đất này để khởi nghiệp, đôi vợ 

chồng trẻ Trần Hữu Tiệp và Phạm Thị Minh Nguyệt chậm rãi nhưng chắc chắn, 
từng bước đưa những sản phẩm da thuộc tiệm cận hơn với thế giới thời trang - 
lĩnh vực vốn dễ dàng gặp thất bại bởi thị trường cạnh tranh gay gắt. 

Đã bước sang năm thứ tư, Hữu Tiệp và Minh Nguyệt dừng chân ở Hội An. 
“Hè năm 2014, tụi mình du lịch tại Hội An. Và đến cuối năm đó thì mình mở 
xưởng may… đồ da, chuyên cung cấp các loại túi xách da thuộc cho những shop 
lưu niệm tại Hội An” - Trần Hữu Tiệp nói. Nhưng cái duyên của Tiệp và Nguyệt 
với đất Hội An, phải khởi đi từ nền tảng, vốn liếng họ nắm trong tay. “Vốn tiền 
bạc thì rất mỏng. Trăm ngàn thứ ở đây đều phải bắt đầu bằng tiền. Không một 
sự giúp sức nào bởi mình hoàn toàn là khách ở đất này. Nhưng cái vốn mình tự 
tin, vốn nằm lòng của mình, là tay nghề may” - Tiệp nói. Tốt nghiệp ngành thiết 
kế thời trang ở Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội, qua một 
hơn một năm làm nghề tại một số công ty may mặc, chưa kể nhận làm thêm tại 
nhà, làm thiết kế mẫu cho một số công ty lớn, nên các kỹ thuật về may mặc trên 
mọi chất liệu với Tiệp đều là những chuyện đơn giản. Nhưng chỉ khi vào Hội 
An, làm lại từ đầu với chất liệu da, thì mới đúng là thời điểm sở trường của Tiệp 
được phát huy. 
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Gọi là xưởng nhưng như Tiệp chia sẻ, đó chỉ là một góc nhỏ ở căn phòng 
trọ, anh và bạn gái khi ấy - là vợ hiện tại, thức xuyên đêm để xâu kim, xỏ chỉ. 
Góc vỉa hè với những chiếc túi, chiếc ví bằng da may tay trải trên một chiếc bạt 
nhỏ của họ, luôn trở thành góc thu hút… những bạn Tây. Từ chính những góc 
vỉa hè này, họ được các shop thời trang của Hội An để ý. “Và rồi trở thành nơi 
gia công túi, ví da cho những cửa hàng may mặc, lưu niệm lớn ở phố cổ. Cho 
đến đầu năm 2017, mình mới bắt đầu mở cửa hàng cho riêng mình” - Tiệp nói. 
Từng đồng lời được cóp nhặt, sau những ngày dãi nắng dầm mưa - theo đúng 
nghĩa đen của nó, để một tiệm chuyên hàng da thuộc Hoian Leather (với sản 
phẩm gắn logo chữ P) tại số 235 Nguyễn Duy Hiệu (Hội An) được những “tín 
đồ” thời trang rỉ tai nhau. Cả trên mạng xã hội, cả bằng những cuộc chuyện trò 
về sản phẩm thủ công độc đáo, Hoian Leather Shop của Tiệp được nhắc đến như 
một trong những địa chỉ “may đồ da” chất lượng của Hội An. 

Những chiếc túi da, tuy không gắn mác của bất cứ thương hiệu lớn nào, 
nhưng giá cả bán ra khá cao so với các loại túi xách thời trang hiện hành ở thị 
trường, vậy mà vẫn luôn được khách lựa chọn tìm tới. Và nhiều nhất vẫn là các 
khách Tây. “Người Tây thích những chiếc túi may thủ công bằng da thuộc. Vậy 
nên khi đến cửa tiệm của mình, họ chia sẻ là đúng như điều họ đang tìm kiếm. 
Những sản phẩm không thua gì các thương hiệu nổi tiếng, nhưng so với mức giá 
tụi mình đưa ra, khoảng từ 8 trăm nghìn đến 2 triệu đồng, thì họ lại bảo là rẻ” - 
Tiệp chia sẻ. 

Chính những chiếc túi, ví da hàng độc từ bàn tay mẫn cán của Tiệp và vợ 
mình, đã lôi cuốn cả những nhà thiết kế của các thương hiệu túi nổi tiếng ở châu 
Âu. Kerber - một thương hiệu túi thời trang của Thụy Điển đã tìm đến với Tiệp 
và đặt điều kiện gia công cho những mẫu túi họ đem tới. Chưa kể, một số 
thương hiệu thời trang thế giới khi tìm phụ kiện cho người mẫu đã tìm tới đặt 
hàng thông qua những chuyến du lịch tại Hội An. Từ những cơ hội tiếp xúc lớn 
như vậy, lại một giấc mơ mới thành hình với “chàng thợ may da” Trần Hữu 
Tiệp. Anh nói: “Mình muốn hướng tới một phân khúc thị trường mới, với các 
mặt hàng cao cấp dành cho những đối tượng chuyên biệt. Trong suốt gần 4 năm 
ở phân khúc bình dân với thị trường bán lẻ, mình biết và hiểu được thị trường 
tương lai cần gì. Và chắc chắn, mình muốn bay xa chứ không muốn đứng một 
chỗ. Chọn hướng đến dòng hàng da cao cấp sẽ gặp rất nhiều thử thách, nhưng 
nếu vượt qua được thách thức thì mình mới trưởng thành hơn”. 

Lê Quân 

 
  * Ngày 18/02/2018, Báo Đầu tư online (Bộ Kế hoạch – Đầu tư) đăng 

bài: Chuyện làm ăn ở Phố cổ Hội An thời 4.0 
Một cú click chuột đã đem về hàng ngàn USD, một nhấn Enter, hàng có thể 

sang tận Mỹ, châu Âu… Và cũng những thao tác ấy, người Hội An đã mời được 
du khách đến ở trong nhà mình. 

Đèn lồng sang Mỹ, áo quần đi châu Âu 
Giữa bộn bề nguyên liệu để chế tác ra những chiếc đèn lồng đa sắc màu, 

ông Phạm Văn Hà ở phường Cẩm Châu, chủ cơ  sở đèn lồng Hà Linh đang tất 
bật cho chuyến xuất 300 đèn lồng vào TP.HCM. 
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“Khách hàng từ Hà Nội gọi đặt hàng, nhưng tôi không làm kịp nên từ chối. 
Vậy mà họ cứ chuyển tiền vào tài khoản bắt làm cho bằng được. Nhân công ít, 
đơn hàng tới tấp, sợ bể hợp đồng”, ông Hà lo lắng. 

Thời buổi Internet kết nối toàn cầu và điện thoại thông minh, khách hàng 
chỉ cần lên mạng xem mẫu hàng, thấy thích là gọi đặt, đã đưa đến cho cơ sở của 
ông Hà và các cơ sở khác nhiều hợp đồng không chỉ trong nước, mà còn sang 
nước ngoài.  

Gần 20 năm kinh nghiệm làm đèn lồng, từ chỗ sản xuất thủ công, mỗi ngày 
chỉ làm vài ba chiếc, nay thì một ngày cơ sở của ông Hà làm cả trăm chiếc, sử 
dụng nhiều máy móc trợ giúp. “Trước kia làm đèn chưa xếp lại được, khách 
nước ngoài bê nguyên cả chiếc đèn về nước rất cồng kềnh, mà nếu không cẩn 
thận thì bị bẹp. Nay nhờ cải tiến kỹ thuật, đèn được xếp lại, đem về nước xòe ra 
sử dụng, nên khách hàng càng ưa chuộng. Có năm, cơ sở của tôi xuất qua thị 
trường Mỹ tới 80.000 chiếc đèn lồng”, ông Hà cho biết. 

Bên cạnh đèn lồng là sản phẩm truyền thống, may mặc cũng là một trong 
những mặt hàng của Hội An được khách quốc tế biết đến. Anh Võ Thiên 
Vương, phụ trách kinh doanh chi nhánh shop quần áo may sẵn Bebe 1 cho biết, 
Hội An đã nổi tiếng về may mặc từ hơn hai chục năm nay, nhưng chủ yếu vẫn là 
du khách rỉ tai nhau. Bây giờ thì tiếp thị sản phẩm, mẫu sản phẩm đã có Internet, 
lượng người biết đến sản phẩm may mặc của Hội An tăng theo cấp số nhân. 

Bebe quảng bá trên 3 kênh online, trong nhóm đánh giá, thương hiệu Bebe 
luôn ở top đầu, nên du khách tìm đến nhiều hơn. Trong các đơn hàng xuất ra 
hàng tháng, 80% là bán ngay tại chỗ, còn lại 20% đơn hàng sỉ xuất ra nước 
ngoài. Một số đối tác nước ngoài đã đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội làm ăn với 
Bebe. Bà Lysa, đến từ Vương quốc Anh, sau khi xem các mẫu quần áo của 
Bebe, tỏ ra rất hào hứng: “Chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ về khả năng hợp tác với 
Bebe để đưa hàng của Hội An đến nước Anh và ra thế giới”. 

Chủ một cửa hàng lưu niệm trên đường Trần Phú, chị Nguyễn Lan Hương 
ví von: “Hội An không còn là “khối vàng bí ẩn” nữa, mà là viên kim cương 
tuyệt mỹ. Tiếp xúc nhiều với khách nước ngoài, người Hội An đã học được cách 
thức kinh doanh chuyên nghiệp”. 

Còn ông Lê Huy Khang, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia 
Hội An, chia sẻ: “Hội An là đô thị du lịch, sống chủ yếu bằng các dịch vụ, chính 
dịch vụ đã giúp Hội An trở nên giàu có, phát triển và tạo ra văn hóa của Hội An. 
Bởi thế, việc quảng bá Hội An một cách sâu rộng đến với thế giới là rất quan 
trọng. Công nghệ 4.0 đã và đang góp phần tích cực vào việc quảng bá Hội An, 
đem dịch vụ, du lịch Hội An gần hơn với du khách quốc tế”. 

Mời khách Tây đến ở nhà mình 
Hơn 10 năm trước, khi các địa phương khác, ngay cả Đà Nẵng - đô thị 

trung tâm du lịch của miền Trung vẫn còn khá xa lạ với khái niệm “villadom”, 
hiểu nôm na là dùng diện tích không sử dụng trong biệt thự cho khách du lịch 
thuê, thì ở Hội An đã hình thành phân khúc này. 

Bên cạnh những dãy phố với hàng trăm ngôi nhà có tuổi đời vài trăm năm, 
những con hẻm sâu hút loang lổ, rêu phong. Nhịp cầu cong và những con đường 
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nhỏ trầm mặc, tạo nên một Hội An cổ kính, thì còn một Hội An mới mẻ với villa 
đủ kiểu dáng, đa phong cách mọc lên ngày càng nhiều. 

Khởi đầu cho phong trào biệt thự có thể kể đến ông Đinh Văn Lời, một 
nghệ nhân đồ gỗ ở Hội An. Biệt thự Vạn Lợi của ông nay đã trở thành khách sạn 
Vạn Lợi, tọa lạc bên kia cầu Cẩm Nam (xã Cẩm Nam), thu hút rất đông du 
khách tây. Nhiều người ghé Cẩm Nam không chỉ là để ăn bánh đập - đặc sản xứ 
này, mà còn để ngắm biệt thự Vạn Lợi. 

Người Hội An vốn thức thời, sớm nhận ra “gu” của khách tây là thích lưu 
trú trong biệt thự - nhà vườn, trông cổ kính mà sang trọng, lại gần gũi với thiên 
nhiên, nên đã đầu tư vào phân khúc này. Được biết, ở Hội An có hàng trăm biệt 
thự dùng để kinh doanh như của ông Lời. Một số là biệt thự thời Pháp đã được 
sửa sang lại, vẫn giữ lối kiến trúc xưa, rất hấp dẫn du khách tìm đến. 

Từ villadom, người Hội An bắt đầu làm homestay. Dịch vụ này cũng nhận 
được sự chào đón rất nhiệt tình của du khách thập phương. 

Ông Phạm A, chủ nhà trọ Minh A (số 2, Nguyễn Thái Học) cho biết, căn 
nhà khoảng 100 m2 của ông đã hơn 100 tuổi. Khi con cái đã có gia đình riêng, 
ông sắp xếp lại không gian sinh hoạt, dành được 4 phòng, mỗi phòng có hai 
giường, công suất khai thác phòng vào những mùa du lịch rất tốt, giá phòng từ 
10 - 15 USD/đêm. 

Ông bà Smith và Nick, du khách Australia cho biết: “Ở đây thật tuyệt vời, 
như là chính ngôi nhà của tôi hay người thân của tôi vậy. Buổi sáng, chúng tôi 
dùng điểm tâm với gia đình, tán gẫu lúc rảnh rỗi, cùng đi chợ nấu bữa trưa, đi dã 
ngoại, câu cá ở vùng ngoại ô, cùng tắm biển vào buổi chiều...”. 

Ban đầu Smith và Nick chỉ định ở Hội An 2 ngày, nhưng thích quá nên lưu 
lại hơn 1 tuần. “Chúng tôi đã email về giới thiệu với bạn bè loại hình du lịch 
mới mẻ này. Những người bạn đã lên kế hoạch để đến Hội An”. 

Có lẽ, không ở đâu như Hội An lại đa dạng loại hình dịch vụ du lịch và cư 
dân nơi đây lại biết cách khai thác tốt đến thế. Villadom, homestay, rồi nhà vườn 
ven sông kết hợp giữa du lịch sinh thái với dịch vụ homestay. Gần gũi, thân 
thiện, dung dị và mộc mạc với những sản phẩm du lịch đặc trưng, nên mỗi du 
khách khi rời Hội An, đều có cảm giác lưu luyến, bâng khuâng về một miền quê 
yên bình của Việt Nam. 

“Cảm giác lưu luyến khi chia tay với những gì bạn vừa kịp quen thuộc, chia 
tay với những người thân trong gia đình mà bạn đã có những phút giây chia sẻ 
niềm vui, tâm sự cùng nhau. Đấy chính là điểm thú vị ở homestay. Nó khiến bạn 
không phải là một người khách trọ, mà là một người thân, là cách mà bạn trải 
nghiệm cuộc sống, suy nghĩ, văn hóa ứng xử, sinh hoạt của người dân Hội An 
một cách rõ rệt, tận tường nhất”, vợ chồng ông bà Micheal Ensed, quốc tịch 
Singapore đã dành những lời nhận xét chân tình khi nói về người Hội An. 

Minh Khuê 
 

 * Ngày 19/02/2018, trang Ngôi sao (VnExpress) đăng bài: Cá nhám 
nhúng giấm - món nhắm ngày Tết của dân Hội An 
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Cá nhúng giấm chua ngọt chấm với nước sốt thơm bùi giúp bạn cảm thấy 
đỡ ngán sau những ngày Tết nhiều đồ nếp và mỡ.  

Nếu cảm thấy ngán với bàn ăn đầy thịt mỡ ngày Tết, bạn có thể đổi món 
bằng cá nhám nhúng giấm vừa chua cay, vừa béo mà thơm bùi, là món mồi yêu 
thích của cánh đàn ông miền biển. 

Lớp da cá nhám khá dày, đầu bếp phải lóc bỏ hết da, phi lê dọc hai bên 
mình cá lấy lớp thịt trắng, rửa sạch, thái thành lát mỏng có độ dày khoảng 5 cm. 
Cá được ướp một ít gừng tươi để khử sơ qua mùi tanh, thêm hành, ớt hiểm lên 
trên.  

Cho một lượng nước lọc vừa đủ vào chảo nhỏ, pha giấm, sả đập dập, hành 
tây, cà chua vào rồi đun sôi hỗn hợp làm nước nhúng cá. Thêm một ít đường để 
giảm vị chua gắt của giấm. Rau sống ăn kèm gồm rau đắng, xà lách, diếp cá, búp 
su, dưa leo thái mỏng... Những loại rau miền Trung tuy nhỏ nhưng có vị thơm 
nồng đặc trưng. 

Trước khi ăn, thực khách cho hành và ớt trên đĩa cá vào nồi nước nhúng. 
Sau đó nhúng từng lát cá cho chín rồi cuốn với rau sống và bánh tráng mỏng. 
Điểm nhấn của món ăn nằm ở chén nước chấm làm từ sốt cà chua. Thực khách 
cho gan cá nhám (đã nhúng hoặc luộc chín) vào chén nước sốt cà chua, đánh đều 
lên mới đúng điệu. Nước chấm chế biến hơi ngọt, kèm theo vị béo ngậy, thơm 
bùi của gan. Bạn có thể cho thêm nước mắm nguyên chất nếu không thích vị 
ngọt của nước chấm. 

Một phần cá nhám nhúng giấm có giá khoảng 150.000 đồng, vừa đủ cho 2 
người nhâm nhi ngày Tết. Tuy nhiên nếu muốn ăn no thì bạn nên gọi thêm món 
phụ khác. 

Vi  Y�n 
   

* Ngày 19/02/2018, Báo Tiền Phong đăng bài: Tóc xanh giữ bài chòi phố 
Hội 

Hơn 20 năm trước, ở Hội An (tỉnh Quảng Nam), những người hô hát bài 
chòi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà giờ đây nhắc đến nghệ thuật ở phố 
cổ Hội An là nhớ đến bài chòi, nói đến bài chòi phải nhớ về phố cổ. Hiện, thế hệ 
nghệ nhân bài chòi trẻ đang giữ sức sống thời đại trong Di sản văn hóa phi vật 
thể đại diện nhân loại này. 

Những nghệ nhân trẻ 
Tại Ðội bài chòi thuộc Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hội An, tiếp chuyện 

chúng tôi là những gương mặt trẻ. Anh Nguyễn Văn Quý (nghệ danh Dương 
Quý) “đãi khách” bằng những câu hát bài chòi ngọt ngào, hài hước lúc trầm lúc 
bổng. Nếu không gặp mặt, chắc chẳng ai tin giai điệu luyến láy ngân nga kia 
được hát bởi người đàn ông vừa tròn 40 tuổi. Mới dịp APEC vừa rồi, anh đại 
diện cho Hội An hát dân ca - bài chòi, tái hiện lại đô thị cổ để đón đoàn phu 
nhân lãnh đạo các nền kinh tế. Anh Quý bén duyên với bài chòi từ năm 2003, 
khi phố Hội chỉ còn vài nghệ nhân hô hát bài chòi. Khi ấy, vừa có lớp dạy hát 
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bài chòi cho lớp trẻ như anh. “Bây giờ diễn viên bài chòi phố Hội đều trẻ hết, 
nhưng họ hô hát thành thục, điêu luyện và truyền cảm lắm”, anh Quý tự hào. 

Nói đoạn, anh chỉ tay qua chị Trần Thị Thu Ly, Tổ phó Tổ sự kiện của 
Trung tâm. Năm 2000, khi ấy chị Ly vừa tuổi 16 trăng tròn, thấy xã Cẩm Thanh 
có lớp học bài chòi trong dịp hè, chị náo nức tham gia. “Ban đầu, khi nghe các 
thầy cô truyền dạy cách luyến láy từng câu chữ, từng làn điệu bài chòi thì mình 
thấy rất khó. Nhưng khi hát được rồi, mình cảm nhận nó rất hay, dễ đi vào lòng 
người nên “nghiện” lúc nào không biết”, chị Ly nhớ lại. Sau này, chị theo học 
trường ÐH Ngoại ngữ Ðà Nẵng, tốt nghiệp xong, tưởng sẽ tung cánh ở một lĩnh 
vực khác nhưng “duyên nợ” và niềm đam mê bài chòi đã kéo chị về làm việc tại 
Trung tâm này, trở thành diễn viên của Ðội bài chòi. 

Nghệ nhân Nguyễn Ðán (60 tuổi), một trong những người đứng lớp truyền 
dạy bài chòi đầu tiên nói rằng: nếu không có những người trẻ yêu dân ca truyền 
thống như anh Quý, chị Ly thì khi những mái đầu bạc như ông nằm xuống, chắc 
chắn bài chòi Hội An khó lòng giữ được. Ông gật gù, hạt giống của hôm qua đã 
nảy mầm và giờ đang lớn lên, tiếp tục ươm những mầm xanh khác bằng cách 
truyền dạy. Rồi đến lượt thế hệ anh Quý, chị Ly truyền lại nghề cho các em nhỏ. 
Bằng các lớp dạy hát dân ca bài chòi tại các trường THCS trên địa bàn từ năm 
2004. 

“Mỗi năm chúng tôi tổ chức dạy bài chòi ở 2 trường THCS. Mỗi tuần sẽ 
dạy một buổi vào sáng hoặc chiều thứ Hai. Em nào muốn tham gia thì chủ động 
đăng ký chứ không ép buộc”, anh Quý nói. Hồi đầu, chỉ dự kiến mỗi lớp có 
khoảng 15 – 20 em nhưng số lượng học sinh đăng ký rất đông nên mỗi lớp bây 
giờ lên đến 40–60 em. Ngoài ra, các lớp học dân ca vào dịp hè cũng thu hút 
đông đảo các em học sinh tham gia. Nhiều em mới 5 – 6 tuổi cũng được bố mẹ 
dắt đến “bái sư”. Cuối khóa, học trò được xếp hạng, có điều tất cả đều được xếp 
xuất sắc hoặc giỏi để khuyến khích và khơi dậy niềm đam mê loại hình nghệ 
thuật dân gian này trong tất cả các học sinh. 

Ðêm phố Hội, những câu dân ca bài chòi ngân vang bên dòng sông Hoài 
thơ mộng. Bên con đường Bạch Ðằng đông đúc, hai thầy giáo và mươi cô cậu 
học trò ngồi trên mảnh chiếu hoa. Thầy ngân nga từng câu hát dân ca, câu hò xứ 
Quảng hay điệu lý Trung bộ khiến học trò mê đắm. Du khách có Tây, có ta, 
thích thú ngồi xếp vòng trong vòng ngoài vỗ tay và ngân nga theo. 

Lớp học này được tổ chức từ 2010 đến nay, bắt đầu từ 19h đến 20h30 hàng 
đêm, do các diễn viên Ðội bài chòi của Trung tâm đứng lớp. Anh Quý bộc bạch: 
“Qua các lớp học, chúng tôi tìm được nhiều chất giọng tiềm năng. Mỗi em có 
một màu sắc riêng nên sẽ định hướng phát triển cách hát bài chòi phù hợp từng 
em. Sự hào hứng tham gia của đông đảo các em học sinh là tín hiệu vui cho thấy 
lớp trẻ đã biết trân quý, yêu thích nghệ thuật bài chòi của cha ông”. 

Cười nghiêng ngả với lời mới bài chòi 
Ði một vòng quanh phố Hội lúc lên đèn, cách lớp học vài con phố, một 

gánh bài chòi rộn rã tiếng kèn, tiếng hát, tiếng hô, tiếng hiệu. Những câu hát 
thấm tình quê hương, đồng bào ngân lên: “Cha ông từng dạy rất nhiều/ Lá lành 

lá rách nhiễu điều giá gương/ Làm người phải biết yêu thương/ Giang sơn đất 
nước quê hương đồng bào…”. Rồi vừa ngưng nghỉ giao lưu với khán giả, các 
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diễn viên quay lại, cất giọng: “Chiều chiều ra đứng bờ đê/ Anh đàn em hát mới 

hả hê trong lòng/Anh đây đáng phận làm chồng/ Còn em làm vợ má hồng em 

trao/ Hết cái hồi đôi guốc cao cao/ Giờ đây anh đã mua trao em đôi... giày”, 
khiến khách du lịch ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lại nghe tiếp “…Qua cầu chân 

bước trên cầu/ Cầu tre lắt lẻo... ngã nhào xuống mương/ Nhào xuống mương em 

ướt anh thương/ Về nhà anh nhóm lửa trải giường cho em”. 
Những câu hát biến thể từ dân ca, thơ lục bát được những nghệ nhân trẻ 

tuổi sáng tạo để tạo tiếng cười, lôi cuốn du khách. “Ðôi khi hát phải đưa tính 
thời sự vào bài chòi nữa, xã hội đang “nóng” chuyện gì thì mình “đá” qua vài 
câu để sinh động hơn, hay khi chào đón những đoàn khách từ các tỉnh thành 
khác tới, chúng tôi khéo léo đưa tên địa phương đó vào câu hát, để các đoàn 
thích thú hơn”, anh Quý kể. 

Ông Ðán trầm ngâm, nói rằng để hát được bài chòi không chỉ cần chất 
giọng, mà còn cần cả cái đầu thật nhạy, am hiểu, biết hô đáp linh hoạt, hợp tình 
hợp lý. Chị Thu Ly đồng tình: “Bài chòi là loại hình dân ca mang đậm bản sắc 
dân tộc, thấm đẫm văn hóa Trung bộ và tình yêu quê hương đất nước. Từng câu 
hát, từng làn điệu... phải bật lên được sự đặc trưng đó. Không chỉ vậy, bài chòi 
ngày nay phục vụ du khách thường xuyên, còn đòi hỏi sự ngẫu hứng, sáng tạo 
để gây bất ngờ, thú vị cho khán giả”. 

Trong trò chơi bài chòi ở phố cổ Hội An, những thẻ bài của bài chòi truyền 
thống cũng được phóng lên thẻ gỗ to để du khách dễ dàng quan sát và theo kịp 
cuộc chơi. Ðặc biệt, vì số lượng khách nước ngoài ngày một đông nên tại mỗi 
gánh bài chòi sẽ có một diễn viên phụ trách phiên dịch luật chơi, nội dung thẻ 
bài, nội dung câu hát và giao lưu với du khách. Từ sự kế thừa, sáng tạo, linh 
hoạt đó, đến nay, các thế hệ nghệ nhân đã mang bài chòi Hội An vươn ra khỏi 
phố cổ để giao lưu với nhiều tỉnh, thành trong nước và đặc biệt có tới 9 lần xuất 
ngoại, giao lưu với 7 quốc gia Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ðức, Ý, 
Hungary, Nhật Bản. 

Giang Thanh - Thanh Trần 
 
* Ngày 22/02/2018, Báo Lao Động đăng bài: Làng rau 500 tuổi ở Hội An 

tưng bừng khai hội đầu năm 
Tiếng trống chiêng vang khắp làng, người lớn bê mâm cúng với hoa quả, 

trẻ nhỏ nô đùa xem lân, xem hội là không khí rộn ràng tại làng rau Trà Quế - TP. 
Hội An trong lễ hội Cầu Bông đầu năm mới. 

Hằng năm, cứ mùng 7 tháng Giêng ÂL, bà con nông dân làng rau Trà Quế, 
xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam lại nô nức dự lễ hội Cầu Bông. Những năm 
gần đây, lễ hội độc đáo này thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham 
quan, chiêm ngưỡng trong những ngày đầu năm mới. 

Lễ hội Cầu Bông là dịp để người dân trong làng tỏ lòng biết ơn của mình 
đối với những cha ông đã có công khai phá nên làng rau Trà Quế nay đã hơn 
500 năm tuổi. Không chỉ vậy, những người nông dân trong làng cũng coi đây là 
dịp quan trọng để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân yên để làng rau có 
những mùa màng bội thu, nhà nhà êm ấm. 
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Với ý nghĩa đó, những năm gần đây, Lễ hội Cầu Bông được tổ chức với 
quy mô ngày càng lớn hơn. Người dân Trà Quế đã xây dựng một khu đặt bàn 
thờ cúng trời đất ngay trước ruộng rau, sân lễ cũng được cơi nới rộng rãi. 

Ngoài mâm cúng chung, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân ở trong thôn 
đã tự đặt một mâm cúng tại nhà. Ông Nguyễn Văn Thi (thôn Trà Quế, xã Cẩm 
Hà, TP Hội An, Quảng Nam) chia sẻ: “Tôi trồng rau theo nghiệp của ông bà để 
lại, cũng không rõ là lễ có từ bao đời, nhưng người dân ở đây, nhà nhà đều cúng 
Cầu Bông cho mùa vụ bội thu. Lễ này đã thành cái lễ truyền thống của xứ rau 
này rồi”. 
Bắt đầu lễ hội cầu bông, các bậc cao niên trong làng cử ra những người đại diện 
cúng tế. Với đoàn nghinh thần là hai hàng cờ, theo sau kiệu thần là trống chiêng, 
đồ gia lễ… Lễ vật được mang từ 6 tổ trong thôn Trà Quế, lần lượt đến đặt trên 
bàn tế lễ. 

Lân sư được múa trước phần khấn lễ của các bậc cao niên với tâm niệm 
có thể xua đuổi hết điềm xấu, cầu mưa thuận, gió hòa, diệt mọi sâu bọ, để người 
dân yên tâm canh tác cho vụ mùa mới. 

Nhập lễ, những bậc cao niên với trang phục áo dài cúng lễ trang trọng đến 
trước bàn thờ khấn lễ. Những bài văn tế có nội dung tôn vinh đức tổ tiên đã khai 
phá nên mảnh đất màu mỡ, cho bà con có cuộc sống ấm no như hôm nay dù chỉ 
bằng nghề nông. 

Làng rau Trà Quế, Hội An nổi tiếng bởi rau có mùi thơm và mềm hơn so 
với các vùng khác. Toàn thôn Trà Quế có khoảng 200 hộ trồng rau với tổng diện 
tích canh tác là gần 30ha. Ngoài ra, làng rau Trà Quế cũng là một điểm du lịch 
độc đáo của Hội An thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách. 

Xuân Hậu – Thuỳ Trang 

 
*Ngày 22/02/2018, Báo Dân Trí đăng bài: Hội An: Tưng bừng đua ghe 

“Đảo thủy đầu xuân” 
Chiều 21/2 (mùng 6 Tết), tại thôn Đông Hà (xã Cẩm Kim, TP Hội An, 

Quảng Nam) đã diễn ra giải đua ghe “Đảo thủy đầu xuân”. Sự kiện thu hút sự 
quan tâm của hàng ngàn người dân và du khách. 

Tham gia tranh tài có 9 ghe đến từ thanh niên và ngư dân của các xã, 
phường trên địa bàn TP Hội An. Đây là loại ghe ngang, mỗi ghe chỉ có 11 
người. Tuy vậy giải đua vẫn hấp dẫn, thu hút hàng ngàn người dân, khách thập 
phương cùng du khách nước ngoài đang du xuân ở Hội An xem và cổ vũ cho 
các đội đua. 

Với người Hội An vốn lớn lên bên sông mẹ Thu Bồn trải bao dâu bể, 
những mùa lễ hội cũng là dịp hành hương trẩy hội trên sông, trở về với một nét 
sinh hoạt văn hóa truyền thống, với nguồn cội. 

Còn với cư dân đã từng, đang sống và hành nghề vạn trên sông nước thì lễ 
hội đua ghe là tục “đảo thủy”, cầu mong cho một năm đánh bắt bội thu, cũng là 
sự ngưỡng vọng, biết ơn sông mẹ đã ban tặng sự sống. Cư dân nông nghiệp thì 
cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng cây trái tốt tươi, cả sự phồn 
thịnh... 

Công Bính 
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4. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 
* Ngày 12/02/2018, Báo Công An Nhân Dân đăng bài: Hội An miễn vé 

tham quan phố cổ dịp Tết 
Thời gian miễn vé được triển khai từ ngày 30 tháng Chạp đến mồng 3 Tết. 
Chiều 12/02, trao đổi với phóng viên CAND, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ 

tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết nhân dịp Xuân Mậu Tuất 
2018, thành phố đã có kế hoạch miễn vé tham quan khu phố cổ cho du khách 
trong và ngoài nước. 

Theo đó, thời gian miễn vé tham quan khu phố cổ được triển khai từ ngày 
15 đến 18/02 (tức từ 30 tháng Chạp đến mồng 3 Tết). 

Riêng tuyến du lịch Cửa Đại - Cù lao Chàm, theo quy định nếu thời tiết 
không thuận lợi sẽ cho dừng việc đưa đón khách ra tham quan. 

Là địa phương giáp ranh với TP Đà Nẵng, Di sản Văn hóa thế giới Hội An 
từ lâu đã trở thành "địa chỉ đỏ" trên bản đồ du lịch ở miền Trung. 

Riêng trong năm 2017, Hội An đón khoảng 3,22 triệu lượt khách đến tham 
quan, lưu trú, trong đó hơn 50% là khách quốc tế. Doanh thu từ việc bán vé 
tham quan phố cổ đạt 228 tỷ đồng, vượt 36 tỷ đồng so với kế hoạch được giao. 

Năm 2018, Hội An phấn đấu đón khoảng 3,8 triệu lượt khách đến tham 
quan, lưu trú. 

Ngọc Thi 
 
 * Ngày 19/02/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Tết Việt, với du khách 

quốc tế tại Hội An 
; Mỗi độ tết về, Hội An đón lượng lớn du khách quốc tế, chủ yếu đến từ 
châu Âu, Mỹ, Úc. Và thương hiệu tết Việt đang trở thành sản phẩm du lịch của 
các hãng lữ hành quốc tế chọn tại Hội An dịp này. 

Hội An không chỉ hấp dẫn du khách bởi quần thể Di sản văn hóa thế giới, 
mà còn ở nhiều yếu tố khác. Đó là con người, văn hóa, cảnh quan, sinh thái… 
khiến du khách chọn Hội An là điểm đến trong dịp tết cổ tuyền Việt Nam. 
Thông qua các hãng lữ hành, rất nhiều gia đình đến, quay lại Hội An để tận 
hưởng nét văn hóa ngày tết. 

Ông Roland Stucki - đại diện hãng lữ hành quốc tế Experience Our Asia tại 
miền Trung Việt Nam chia sẻ, chính nét văn hóa, hương vị tết và tình người nơi 
phố Hội khiến hãng chọn để làm tour. Mục đích không chỉ tham quan, mà muốn 
giới thiệu và để khách được thưởng thức nét độc đáo tết Việt tại Hội An. Hầu 
hết khách hài lòng và rất muốn quay lại Hội An đón tết những năm tiếp theo.  

“Tuy nhiên, điều chúng tôi lo ngại là quá trình hiện đại hóa ngày càng đánh 
mất đi nét truyền thống quý báu ngày tết, những nét văn hóa đó chính là “di sản 
vô giá”. Trong khi đó, diện tích dành cho du lịch sinh thái ngày càng bị thu hẹp, 
vệ sinh môi trường chưa được tốt ảnh hưởng đến du lịch ngày tết” - ông Roland 
Stucki nói. Experience Our Asia là một trong những hãng lữ hành hàng đầu thế 
giới, chuyên bán tour cho khách cao cấp, với gần 60 văn phòng đại diện tại các 
quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Đây cũng là hãng lữ hành đưa khách châu 
Âu đến Hội An nhiều nhất trong dịp tết này. 



 22 

Lượng khách đến Hội An ăn tết Việt đi theo nhiều diện, từ chọn tour, đến 
đi tự do. Khách lưu trú tại homestay chiếm số nhiều, bởi muốn được trải nghiệm 
cùng các gia đình, muốn hưởng thụ nếp sinh hoạt của người Việt trong ngày 
tết. Đôi vợ chồng John, người Mỹ đang lưu trú tại homestay Vườn Trầu (phường 
Cẩm Châu) cho biết: “Đây là năm thứ 3 chúng tôi đến Hội An để đón tết Việt, vì 
nơi đây mọi người ăn tết rất vui. Họ làm các loại bánh, nấu bánh tét, mổ gà, 
heo…, rồi cùng nhau chia sẻ, thăm viếng nhau rất tình cảm. Mấy ngày tết họ còn 
cúng tổ tiên, ông bà. Nhà nào cũng nhiều hoa đẹp. Tôi rất ấn tượng”. 

Du khách cũng chọn các nhà hàng mang kiến trúc cổ của Việt Nam; hay 
những nhà hàng đơn sơ tre lá bên đồng ruộng xanh ngát để thưởng thức tết, như 
Phố Trăng (Fullmoon Town Hội An), Cánh Đồng (The Field Hoi An)... Bếp 
trưởng nhà hàng Fullmoon Town Hội An - Lê Minh Chính tâm sự: “Dù khách 
rất đông, tất cả nhân viên phải phục vụ cả ngày lẫn đêm, không còn thời gian về 
nhà ăn tết cùng gia đình nhưng ngược lại chúng tôi rất vui. Du khách ai cũng 
cười chào hỏi và chúc năm mới bằng tiếng Việt, thấy ấm áp lắm!”.  

Minh Quân 

 
 * Ngày 21/02/2018, trang Eva.vn (Sở TT TT TP. Hà Nội) đăng bài: Du 

lịch Hội An lọt top những kỳ nghỉ ‘rẻ mà chất’, đáng trải nghiệm nhất 2018 
Tờ Express, nhật báo nổi tiếng tại nước Anh mới đây công bố danh sách 

những điểm đến giúp khách du lịch tiết kiệm chi phí nhất trong năm 2018 với sự 
góp mặt của phố cổ Hội An, Việt Nam. 

Danh sách vừa được công bố bởi Express dựa trên bảng tổng hợp chi phí 
mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho mỗi chuyến du lịch đến các địa điểm khác nhau 
trên thế giới của du khách nước Anh nói riêng. Trong đó, phố cổ Hội An, thuộc 
tỉnh Quảng Nam, Việt Nam đứng thứ 11 khi chỉ tiêu tốn khoảng 65.85 bảng phí 
chuẩn bị (khoảng hơn 2 triệu VNĐ). 

Đứng đầu trong danh sách này là khu nghỉ dưỡng Sunny Beach tại Bulgari 
với chỉ 37.91 bảng Anh phí chuẩn bị cho các nhu yếu phẩm (khoảng hơn 1 triệu 
VNĐ). Đáng ngạc nhiên là thành phố Tokyo của Nhật Bản, nơi được xem là một 
trong những địa điểm đắt đỏ nhất tại Châu Á lại chiếm đóng vị trí thứ 2 chỉ với 
43.14 bảng (1,3 triệu VNĐ). 

Về ngay sau Tokyo là 2 thành phố khá nổi tiếng tại Châu Âu, Algarve của 
Bồ Đào Nha và Prague của CH Séc. Cùng với đó là rất nhiều địa điểm quen 
thuộc với khách du lịch tại lục địa già như Marmaris tại Thổ Nhỹ Kỳ, Paphos 
thuộc đảo Síp và Budapest của Hungary. Đây đều là những khu vực nổi tiếng về 
sự độc đáo văn hóa, ẩm thực, cảnh sắc hay dịch vụ du lịch. 

Bên cạnh Việt Nam, Indonesia là quốc gia Đông Nam Á khác góp mặt 
trong danh sách này. Việc chuẩn bị cho chuyến đi đến Bali trứ danh của 
Indonesia ước tính chỉ tiêu tốn của khách du lịch nước Anh khoảng 67.11 bảng 
(gần 2,2 triệu VNĐ). Trong khi đó, ‘con rồng Châu Á Singapore là nơi ngốn 
nguồn kinh phí chuẩn bị lớn nhất, rơi vào khoảng 153.72 bảng Anh (4,9 triệu 
VNĐ). 

Kim Tiền 
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* Ngày 21/02/2018, Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng bài:  Hội An “cháy” 
phòng homestay 

Tết là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, tâm linh nên cũng chính là 
cơ hội quý báu để du khách trải nghiệm các giá trị văn hóa tín ngưỡng địa 
phương. Tết năm nay, thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam đón nhận lượng khách 
tham quan du lịch tăng cao, trong đó khách lưu trú tại các homestay khá khởi 
sắc.  

Trải nghiệm văn hóa ngày tết 
Ông Võ Nể - chủ nhân homestay An Bàng Làng Tôi (khối An Bàng, Cẩm 

An) hào hứng cho biết, tết năm nay 3 phòng nhà ông đã được khách đăng ký ở 
trọn thời gian 10 đêm (từ 30 tháng Chạp đến mùng 9 tết), hầu hết là khách nước 
ngoài. 

Để giúp khách cảm nhận không khí tết Việt Nam, ông Nể đã hướng dẫn và 
tổ chức cho khách tham gia các trải nghiệm văn hóa tâm linh, như mời tham dự 
các hoạt động cúng kiếng của gia đình, đi chợ tết, giới thiệu những lễ hội văn 
hóa đầu xuân tại Hội An…. 

“Ai cũng kinh ngạc, họ nói tết ở Việt Nam rất vui, nhất là cảnh anh em, 
làng xóm gặp nhau chúc tụng, lai rai. Nhiều khách từng có dịp trải nghiệm tết ở 
Hội An trước đây, nay tiếp tục quay lại, thậm chí dẫn thêm bạn bè, người thân”, 
ông Nể nói. 

Tương tự, homestay Vườn Nhà Mai (thôn 2, Cẩm Thanh) cũng chứng kiến 
khá đông khách đăng ký đặt phòng lưu trú, ăn uống, dự các hoạt động văn hóa 
cộng đồng tại chỗ và những vùng lân cận. 

Theo chia sẻ của đại diện homestay Vườn Nhà Mai, dù thời gian đăng ký 
lưu trú của khách năm nay ngắn hơn, nhưng so với cùng thời điểm trước đây, số 
phòng lấp đầy hơn. “Khách đăng ký lưu trú đông mình cũng ham nhưng mà cực 
quá, vì ngày tết không đủ người phục vụ, sợ có sai sót gì khách không vừa ý, 
nên chúng tôi chỉ nhận khách quen”,  đại diện homestay Vườn Nhà Mai cho 
biết.  

Có thể khẳng định, tết là cơ hội tuyệt vời để du khách nước ngoài trải 
nghiệm các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của người Hội An, rộng hơn 
là văn hóa Việt Nam. 

Chính vì vậy, không ít du khách, nhất là những người lớn tuổi thường lựa 
chọn thời điểm tết để đến Hội An. Ông Davis (67 tuổi, quốc tịch Úc), chia sẻ dịp 
tết năm 2017 ông đã lưu trú tại homestay An Bàn Làng Tôi gần 1 tháng; chứng 
kiến nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội địa phương, ông rất ấn tượng và thích thú. 

Vì vậy, năm nay ông quyết định quay trở lại Hội An lần nữa, đi cùng lần 
này còn có thêm anh trai của ông. “Tết của các bạn thật tuyệt với, đặc biệt là 
không khí gia đình rất ấm cúng và vui vẻ. Tôi và anh tôi muốn ở đây dài ngày để 
khám phá và tận hưởng hết không khí này”, ông Davis nói. 

Tự do khám phá 
Tại Hội An, tính đến hết năm 2017 đã có 256 cơ sở homestay với trên 

1.011 phòng lưu trú (chiếm 12,83% tổng số phòng các loại hình lưu trú và 
53,44% tổng số các cơ sở lưu trú) đang hoạt động, tập trung ở hầu hết xã, 
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phường trên địa bàn thành phố, trong đó nhiều nhất là Cẩm Châu (71 cơ sở) và ít 
nhất là Thanh Hà (5 cơ sở). 

Nếu như các homestay khu vực vùng ven như Cẩm An, Cẩm Châu, Cẩm 
Thanh, Thanh Hà…, khách được hướng dẫn trải nghiệm các hoạt động văn hóa, 
lễ hội, làng quê cùng gia đình, thì một số homestay trong phố thuộc các phường 
Tân Phô, Tân An… hoạt động với hình thức sinh hoạt văn hóa, nếp sống cùng 
gia chủ lại khá mờ nhạt.  

Theo ông Trần Lên - Homestay Bình Yên (khối Tân Thịnh, phường Cẩm 
An), những ngày qua khách đăng ký ở đông, giá phòng cũng cao hơn, ngược lại, 
hầu hết khách đều tự do khám phá văn hóa, điểm đến trong phố. “Mình không tổ 
chức hoạt động gì cho khách cả, họ thích đi đâu thì đi, họ yêu cầu gì thì mình 
giải quyết thôi”, ông Lên cho hay. 

Tương tự, đại diện Homestay Cây Vú Sữa (khối Tân An, Cẩm Nam) thừa 
nhận, gia đình không tổ chức cho khách đi tham quan hay trải nghiệm các hoạt 
động văn hóa địa phương, chủ yếu khách tự trải nghiệm. “Tết mà, thời gian đâu 
mà đưa đi, mình chỉ giới thiệu khách xuống phố hoặc ra làng rau Trà Quế”, đại 
diện homestay Cây Vú Sữa bộc bạch. 

Khảo sát một số homestay trên địa bàn thành phố Hội An, thấy tết vừa qua 
hầu hết “cháy” phòng, nhất là các khu vực ven biển An Bàng. 

Ông Võ Văn Vân, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, khẳng định, 
nguyên nhân chủ yếu do năm nay thời tiết đẹp, thời gian nghỉ dài ngày nên bên 
cạnh lượng khách quốc tế, khách nội địa từ TPHCM, Hà Nội cũng về Hội An 
đông hơn nên không chỉ homestay mà nhiều khách sạn cũng kín phòng. Ước 
tính tỷ lệ lấp phòng các cơ sở lưu trú Hội An đạt 75% - 85%. 

“Dịp tết đông khách như vậy nhưng về lâu dài thì hơi lo vì homestay chủ 
yếu dành cho khách Âu, Úc, nhưng hiện tại thị trường khách này đang có dấu 
hiệu sụt giảm. Trong khi khách Hàn Quốc, Trung Quốc tăng cao, mà thị trường 
khách này lại không ở homestay”, ông Vân chia sẻ. 

Dù còn nhiều âu lo nhưng những tín hiệu sáng sủa đầu năm về lưu trú 
homestay vẫn mang đến những kỳ vọng và niềm vui về một năm hanh thông của 
du lịch Hội An, nhất là với loại hình dịch vụ lưu trú homestay. Qua đó, từng 
bước đưa homestay thật sự trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn và đặc trưng 
của Hội An bên cạnh các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, làng nghề, góp 
phần đa dạng hóa điểm đến cho du khách. 

Ngọc Phúc 
 

* Ngày 22/2/2018, Báo Dân Trí đăng bài: Du khách chen chân ở Hội An 
dù đã hết kỳ nghỉ Tết 

Tối 21/2 (tức mùng 6 Tết), hàng ngàn người dân và du khách vẫn đổ về Hội 
An vui chơi, tham quan. Mặc dù đã hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng khách đổ về 
vẫn rất đông, chật kín các tuyến đường ở phố cổ. 

Lượng khách đổ về Hội An rất đông gây tình trạng ùn tắc trên nhiều tuyến 
đường. Có những đoạn dù đi bộ nhưng du khách phải nhích từng bước chân. 

Chị Lê Minh Thư (du khách đến từ TPHCM) chia sẻ: “Vì công ty nghỉ Tết 
khá muộn nên tôi đến mùng 8 mới đi làm lại. Những ngày du xuân tại Hội An 
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tôi rất vui vẻ, hứng khởi nhưng ngại nhất là lượng du khách rất đông. Có nhiều 
đoạn tôi phải nhích từng chút mới đi được, các tuyến dẫn vào phố cổ thì xe cộ 
ùn tắc. Hy vọng Hội An sẽ có nhiều giải pháp để giảm bớt tình trạng ùn tắc 
những dịp lễ tết”. 

Lượng khách đổ về rất lớn tạo điều kiện cho du lịch nhưng cũng gây nên 
tình trạng quá tải, ô nhiễm tiếng ồn, rác thải… 

N.Linh 
 
 * Ngày 22/02/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Sản phẩm dịch vụ vùng 

ven đô Hội An 
Thời gian qua, người dân vùng ven đô TP.Hội An đã tìm tòi, sáng tạo làm 

đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ gắn với du lịch, thu hút du khách với chất lượng 
và thương hiệu sản phẩm theo định hướng xây dựng thành phố sinh thái - văn 
hóa theo hướng phát triển bền vững. 

Ở Hội An, sản xuất nông - ngư nghiệp của người dân ở vùng ven đô mang 
tính đặc thù rõ nét so với những nơi khác, người dân làm đủ các ngành nghề. 
Gắn với du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, người dân hướng các 
sản phẩm làm ra không chỉ mang lại lợi ích kinh tế đơn thuần mà còn gắn với 
văn hóa, sinh thái, phục vụ du khách và mang lại những giá trị về mặt xã hội. 
Nhiều sản phẩm bắt nguồn từ nông thôn vùng ven đã góp phần đa dạng, làm nên 
những sản phẩm du lịch có thương hiệu như gốm Thanh Hà, rau Trà Quế... hoặc 
những sản phẩm mang tính hàng hóa như hoa, cây cảnh cũng có mặt trên khắp 
thị trường cả nước mỗi khi tết đến xuân về. Gần đây còn có nhiều sản phẩm 
được tạo ra từ bàn tay chất phác của người dân đã trở thành những sản phẩm 
tinh túy phục vụ hiệu quả cho du lịch như các mặt hàng từ tre, dừa nước, các 
món ẩm thực mang đậm dấu ấn vùng quê sông nước Hội An. Ông Lê Thanh - 
Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, cho biết: “Về nông nghiệp, chúng tôi tổ chức 
hình thức sản xuất dựa trên nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ kết hợp với 
phát triển du lịch để nâng giá trị tăng thêm. Thứ hai, Cẩm Thanh là vùng quê 
sông nước sinh thái, một đặc điểm tự nhiên hiếm có đối với Hội An đã tạo tiềm 
năng phát triển du lịch trên địa bàn  xã. Chúng tôi chọn thêm một hướng đi nữa, 
ngoài kêu gọi các nhà đầu tư về đầu tư tại Cẩm Thanh thì phát triển loại hình du 
lịch cộng đồng, du lịch sinh thái”. 

Trong cơn lốc đô thị hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt, người dân vùng ven 
đô Hội An vẫn bình tĩnh chọn ra hướng đi thích hợp, biết khơi dậy tiềm năng, 
thế mạnh để nâng cao hiệu quả sản xuất, giữ gìn mảnh vườn, ruộng lúa, bờ ao 
vốn gắn bó từ bao đời, góp phần cho sự phát triển bền vững của thành phố trong 
thời hội nhập. Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân, các hộ nông dân đã liên kết 
làm dịch vụ này. Các tour, tuyến du lịch khám phá làng quê - sông nước - biển 
đảo, các dịch vụ lưu trú homestay, các loại hình du lịch cộng đồng... đã và đang 
trở thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo du khách đến với 
Hội An. “Những tour trải nghiệm gần đây đã đem lại hiệu quả rất tốt. Ví dụ 
“một ngày làm nông dân Trà Quế”, rồi cày bừa ở Cẩm Thanh, đi du lịch ven 
vùng nông thôn, rồi chuốt gốm, làm đèn lồng… Một số hoạt động mang tính trải 
nghiệm đối với du khách đem lại sự thích thú hấp dẫn cho nhiều người” - ông 
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Trần Ánh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hội An xác 
nhận. 

Bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong suy nghĩ 
và hành động của một bộ phận không nhỏ người dân đã làm ảnh hưởng đến quá 
trình phát triển. Đó là tư tưởng ỷ lại, trông chờ Nhà nước của một bộ phận người 
dân, thiếu mạnh dạn trong đầu tư sản xuất. Sản phẩm nông nghiệp chưa mang 
tính hàng hóa cao, khả năng cạnh tranh thấp và giá trị tiêu thụ thiếu ổn định. Đó 
là kiểu làm “ăn xổi ở thì”, manh mún, chụp giựt, “mạnh được yếu thua”... Trong 
thời gian tới, cùng với việc đa dạng hóa các sản phẩm, việc chú trọng tạo thêm 
sản phẩm mới, nâng cao chất lượng và thương hiệu cho những sản phẩm làm ra 
cũng là hướng đi cần được các tầng lớp nhân dân vùng ven đô quan tâm hơn 
nữa. Rau Trà Quế vào được các siêu thị ở Đà Nẵng không chỉ do hương vị thơm 
ngon đặc biệt mà còn nhờ yếu tố an toàn, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. 
Vậy cá Hội An và những hàng hải sản vùng biển ngang Cửa Đại vốn đã có tiếng 
là tươi ngon cũng có thể là “cá, hải sản an toàn”, tăng thêm uy tín cho khách 
hàng! Hoa, cây cảnh của người làm vườn Hội An muốn tạo dựng uy thế cạnh 
tranh vững chắc hơn thì không chỉ đảm bảo đẹp mà còn phải đáp ứng nhanh 
nhạy nhu cầu đa dạng của thị hiếu người “chơi”. 

Mục tiêu sự phát triển bền vững là xây dựng Hội An - thành phố sinh thái, 
văn hóa và du lịch, lấy xây dựng thành phố sinh thái và văn hoá làm nền tảng và 
động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực sản xuất vì thế phải gắn với 
bảo vệ môi trường thiên nhiên, môi trường sống (không sử dụng hóa chất độc 
hại, khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên), không làm thu hẹp diện tích làng quê, 
sông nước và biến dạng cảnh quan sinh thái. Người dân ở vùng ven Hội An vì 
vậy càng không thể đứng ngoài cuộc các hoạt động vì môi trường như: xây dựng 
gia đình, thôn-khối phố, xã phường văn hóa, xây dựng thành phố du lịch không 
khói thuốc lá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường trồng cây xanh, 
giảm thiểu sử dụng túi ni lông... 

Đỗ Huấn 
 
 * Ngày 23/02/2018, Báo Tài Nguyên và Môi Trường đăng bài: Du xuân 

Phố Hội  
Những ngày đầu năm mới Mậu Tuất, du khách khắp nơi nườm mượp đổ về 

phố cổ Hội An (Quảng Nam), đặc biệt là du khách quốc tế. Thời tiết ở Hội An 
trong những ngày Tết là khá lý tưởng, không khí hơi se lạnh vào buổi sáng sớm, 
trời râm mát thuận lợi cho việc tản bộ du xuân khám phá phố cổ. 

Từng mái nhà lợp ngói âm dương phủ kín màu rêu, những mảng tường xám 
mốc xưa cũ, lưu giữ từ xa xưa khiến nhiều du khách cảm nhận, du Xuân phố cổ 
Hội An dường như thời gian đang trôi chậm lại 

Tất cả những ồn ào cuộc sống bỗng lùi xa sau lưng, không gian và thời gian 
như lắng đọng trong những nếp nhà gỗ cổ xưa. 

Khắp nơi ở Hội An, đi đâu cũng bắt gặp những ánh mắt thân thiện, nụ cười 
mến khách của người dân phố cổ.   
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Dạo bước chân qua từng con phố nhỏ xinh và yên bình, ta bắt gặp một phần 
cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân phố Hội, một cuộc sống yên bình, 
giản dị. 

Du xuân phố cổ sẽ mất nhiều thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính 
của các mái ngói phủ rêu xanh mướt và nét chạm trổ tinh vi trong từng căn nhà 
gỗ đã tồn tại hàng trăm năm. 

Giọng ca bài chòi, hò khoan bất chợt vang lên từ con thuyền dưới bến sông, 
hay   nơi đầu phố... tạo sức cuốn hút đến lạ kỳ.  

Nét cổ truyền nơi đây mang một vẻ thuần khiết, gợi nhớ về một thời tuổi 
thơ của những ngày xa xưa trong những ngày đầu xuân ấm áp. Dường như con 
người đang được sống với quá khứ khi mà những phiền toái của cuộc sống ồn ào 
còn chưa hiện hữu. 
Chùa Cầu một trong công trình kiên trúc tiêu biểu của phố cổ Hội An luôn thu 
hút lượng lớn khách du lịch tới tham quan, khám phá trong những ngày đầu 
xuân 

Ngọc Khánh - Thanh Hải 
 

 * Ngày 23/02/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Đa dạng sản phẩm du 
lịch Hội An 

;Năm 2018, TP.Hội An tiếp tục xác định việc xây dựng sản phẩm du lịch là 
một trong những giải pháp, mũi đột phá để tiếp tục thu hút du khách. 

Nhiều điểm nhấn 
Từng đến Hội An trong đoàn hợp xướng của nước Đức tham gia Liên hoan 

Hợp xướng quốc tế vào các năm 2013 và 2015, Rainer Hochmuth, một nhạc sĩ - 
ca sĩ sinh sống tại thành phố Wernigerrode có dịp trở lại phố cổ trong những 
ngày giáp Tết Nguyên đán. Anh dành cả 3 ngày đi bộ quanh những góc phố để 
nhìn dòng người qua lại và gieo cảm xúc của mình vào những nốt nhạc ngợi ca 
vẻ thanh bình phố xá qua ca khúc mang tựa đề: “Hội An - Em đẹp lắm!”. Rainer 
Hochmuth chia sẻ: “Tôi từng đến Hội An và rất ấn tượng về vùng đất, con người 
nơi đây. Tôi rất thích Hội An và muốn trở lại vì có rất nhiều sự kiện trong tương 
lai”. Đúng như nhận định của anh Rainer Hochmuth, Hội An luôn là mảnh đất 
mà “mỗi ngày đi qua là mỗi lần lễ hội”. Trong kế hoạch phát triển đề ra vào năm 
2015, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ thu hút 3,09 triệu lượt khách, 
sáng tạo các sản phẩm du lịch đa dạng nhằm giảm tải cho khu phố cổ và giúp du 
khách kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu. Đến nay, dù chưa đến thời 
hạn 2020, Hội An đã vượt chỉ tiêu ngoạn mục với 3,22 triệu lượt khách tham 
quan lưu trú trong năm qua. 

Năm 2017 ghi dấu nhiều hoạt động văn hóa, du lịch tầm cỡ được tổ chức 
tại vùng đất di sản văn hóa thế giới. Nổi bật là các sự kiện Lễ hội ánh sáng, 
Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An, Cuộc thi Marathon quốc tế Hội An, 
chuỗi hoạt động diễn ra tại phố cổ nằm trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng 
Nam lần thứ 6, đặc biệt là các hoạt động bên lề của Tuần lễ cấp cao APEC. Và 
với tầm nhìn trở thành “Điểm đến hấp dẫn nhất miền Trung, Việt Nam và khu 
vực Đông Nam Á năm 2020”, Hội An đã và đang bổ sung nhiều “đặc sản du 
dịch” độc đáo để tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách. 
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Theo ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao Hội An, sau 
tết thành phố sẽ ra mắt 2 sản phẩm mới mang tầm quốc tế. Một số sản phẩm mới 
năm 2018 thì riêng trung tâm đang xúc tiến là chương trình biểu diễn tại Đồng 
Hiệp với 4 vở diễn, một loại hình đương đại nhưng sử dụng chất liệu nghệ thuật 
dân gian. Thứ hai là chương trình Ký ức Hội An với quy mô lớn. “Tất nhiên còn 
nhiều sản phẩm khác nhưng theo tôi, góc nhìn Hội An bây giờ đã thấy dấu hiệu 
xô bồ, xuống cấp về mặt cổ kính, lộ diện những hiện đại, kể cả ánh sáng, không 
gian, cảnh trí. Cho nên tôi nghĩ rằng, sản phẩm phải khẳng định đặc trưng độc 
đáo của Hội An vẫn là cảnh quan, nét cổ kính của Hội An phải giữ. Và ít nơi nào 
có được và Hội An vẫn tự hào, đó là tình người, là nếp sống hiền hòa, thân thiện, 
thậm chí là nhân văn, nhân ái của Hội An. Điều đó tôi nghĩ là sản phẩm độc đáo 
nhất” - ông Phùng nói. 

Mở hướng đi 
Rõ ràng, chính tình người, nếp sống hiền hòa, thân thiện của người Hội An 

là sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo. Những điều riêng có của Hội An cũng đã 
tạo nên mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với nhiều tỉnh thành trong nước và quốc 
tế. Ngay trước tết, những người bạn đến từ thành phố Wernigerrode - Cộng hòa 
Liên bang Đức đã mang đến Hội An một “Lễ hội bia Đức” thắm tình kết nghĩa. 
Sau tết, “Liên hoan ẩm thực quốc tế 2018” sẽ quy tụ hàng loạt đầu bếp nổi tiếng 
trên thế giới về với Hội An. Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND 
thành phố, hàng loạt sản phẩm du lịch mới sẽ đưa vào phục vụ trong năm nay. 
Từ du lịch cộng đồng Cẩm Nam, du lịch cộng đồng Cẩm Kim, rừng dừa Cẩm 
Thanh nhằm kéo giãn du khách ra ngoài thành phố, giảm áp lực cho khu phố cổ 
và hạ tầng du lịch đến việc tập trung nâng cấp chất lượng tham quan các làng 
nghề truyền thống. Thành phố đang xây dựng sản phẩm cho vùng trọng điểm du 
lịch là Cù Lao Chàm, nâng tầm sản phẩm “Đêm Cù Lao”, đi bộ dưới nước, tour 
tham quan quanh đảo và đặc biệt là làm tốt việc bảo tồn đa dạng sinh học, giữ 
gìn nếp sống của ngư dân làng chài. 

Ông Nguyễn Văn Sơn cho hay: “Năm 2018, thành phố cũng tiếp tục xác 
định việc xây dựng những sản phẩm du lịch là một trong những giải pháp, mũi 
đột phá để tiếp tục thu hút du khách. Đối với Hội An năm vừa qua chúng ta cũng 
có băn khoăn, đó là sự sụt giảm dòng khách đến từ châu Âu. Do đó trong năm 
2018 cần chú trọng sản phẩm phục vụ dòng khách này. Bởi vì đây là dòng khách 
phù hợp với Hội An, một thành phố yên bình và mức chi tiêu của họ cũng rất 
cao”. 

Quốc Hải 
 

* Ngày 23/02/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Sản phẩm mới phục vụ 
du khách 

; Sau 20 tháng ấp ủ, vở múa Sương Sớm vừa được Công ty Lune 
Production (Sài Gòn) phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa - thông tin (VH-TT) 
TP.Hội An lần đầu tiên trình diễn trước công chúng và du khách nhân dịp khai 
trương Trung tâm biểu diễn Lune Hội An vừa diễn ra tối 21/2. 

Mãn nhãn 
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Với kết cấu 7 phần gồm: Ra đồng, Hương Chùa, Mùa, Đêm, Được mùa, 
Lụa, Gạo, vở múa Sương Sớm là bức tranh toàn cảnh về buổi sớm lao động của 
người nông dân Nam Bộ được khắc họa một cách nhẹ nhàng, chân thực bằng 
ngôn ngữ hình thể ước lệ, những chuyển động điệu múa lấy chất liệu trực tiếp từ 
đời sống văn hóa dân gian như khoảnh khắc đi cấy, ngày mùa, đêm dông, lên 
chùa, hát đối, tình tự... mang đậm hơi thở Nam Bộ, dìu dặt sâu lắng nuột nà và 
cũng mãnh liệt như dòng chảy Mê Kông. Sương Sớm tôn vinh cây lúa hạt gạo, 
những biểu tượng văn hóa kết tinh tâm hồn và ước mơ của nông dân Việt. 

Ấn tượng của người xem chính là ngôn ngữ sân khấu khi kết hợp giữa múa 
đương đại với múa ballet bán cổ điển, âm nhạc hòa khí giữa thanh âm hiện đại 
và nhạc cụ dân tộc diễn tấu sống động. Tác phẩm đưa người xem trở về ký ức 
của những vùng quê nông thôn yên bình, pha chút hiu hắt buồn với thứ ánh sáng 
yếu ớt tinh mơ hay vàng vọt buổi chiều hoàng hôn chiếu rọi; là khói sương bảng 
lảng, là tiếng đàn nhị réo rắt hòa trong tiếng trống, mõ lốc cốc, tiếng chuông u 
hoài, gợi lên một không gian trầm lắng mênh mang. Khán giả dường như cùng 
hòa vào cuộc sống đó để dõi theo từng cử chỉ, hành động của vở để nghe trào 
dâng một cảm xúc lâng lâng khó tả. Jossica - nữ du khách đến từ nước Úc chia 
sẻ, ấn tượng nhất của chị về vở múa chính là sự phối hợp giữa âm thanh và ánh 
sáng, nhất là sự phối hợp ăn ý đến từng động tác, chi tiết của các diễn viên trên 
sân khấu, điều đó đã thực sự thu hút chị và người xem. “Một vở múa thật tuyệt 
vời, tôi không thể diễn tả gì thêm nữa” - Jossica nói. 

Ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, nhận xét đây sẽ là một 
sản phẩm du lịch mang tính giải trí tốt phục vụ du khách đến Hội An, qua đó tạo 
nên một nhu cầu mới cho du khách. Trong đó, cái hay của tác phẩm chính là làm 
cho khán giả trở thành diễn viên, cùng hòa vào vở diễn, cùng tham gia cuộc chơi 
để tạo nên sự hưng phấn chứ không phải đứng ngoài thưởng thức. “Lâu nay, 
việc tiếp cận loại hình nghệ thuật như thế này chỉ có ở miền Bắc và miền Nam 
nhưng cũng không nhiều, nay đã đến Hội An để tạo nên một nhu cầu cho khách, 
vì suy cho cùng mọi nhu cầu đều do chúng ta tạo ra chứ không phải tự nhiên 
sinh ra nhu cầu. Do đó, vở diễn về lâu dài sẽ tạo ra một thương hiệu, một sản 
phẩm mới cho Hội An làm cho Hội An đa dạng hơn, phong phú hơn. Đặc biệt, 
không chỉ tạo thêm điểm đến giải trí cho khách mà còn tạo ra một nhu cầu về 
tinh thần có thật cho người dân Hội An” - ông Sự nói. 

Sản phẩm giải trí mới tại Hội An 
Thực ra, vở diễn Sương Sớm không phải là tác phẩm mới lạ ở nhiều nơi, kể 

từ khi ra đời năm 2012 đã tạo tiếng vang lớn trong công chúng và giới phê bình. 
Đạo diễn, tác giả Nguyễn Tấn Lộc - một trong những tên tuổi hàng đầu của múa 
đương đại Việt Nam, một biên đạo kỳ cựu mà tiếng tăm gắn với vô số chương 
trình đẳng cấp quốc tế như À Ố Show, Làng tôi và phần biên đạo cho vở Toruk 
của Cirque du Soleil lấy cảm hứng từ siêu phẩm Avatar. Ông từng đoạt học 
bổng đào tạo tại Học viện Fujisato Ballet, Tokyo. Trở về nước, ông sáng lập 
Công ty múa Arabesque với ý tưởng kết hợp ballet cổ điển và múa đương đại, 
tạo nên một ngôn ngữ múa riêng. Arabesque cũng là vũ đoàn đảm đương vở 
Sương Sớm. Một số tên tuổi khác gắn bó với Sương Sớm là biên đạo Nguyễn 
Ngọc Anh. Ông nhận được học bổng tại Học viện Nghệ thuật biểu diễn Hồng 
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Kông, nhận giải Spotlight, hạng mục nam diễn viên múa xuất sắc nhất tại 
Critic’s Choice Awards, là một trong 6 thành viên làm nên thành công vang dội 
của vở Swanning Around, Viện Ballet Quốc gia Anh vào tháng 6.2010. Ngọc 
Anh hiện cư trú tại Hồng Kông, được đánh giá là biên đạo xuất sắc nhất Hồng 
Kông năm 2017. 

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, việc xây 
dựng sản phẩm giải trí phục vụ du khách là một trong những chủ trương lớn của 
thành phố đặt ra từ rất lâu, tuy nhiên việc triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Vở 
diễn Sương Sớm chính là sự khởi đầu của việc đưa vào hoạt động Trung tâm 
biểu diễn Lune Hội An - công trình nằm trong khuôn khổ dự án Công viên văn 
hóa Đồng Hiệp nhằm mang các sản phẩm văn hóa nghệ thuật đậm chất Việt ở 
đẳng cấp quốc tế về Hội An trình diễn, qua đó làm phong phú thêm đời sống văn 
hóa tại phố Hội cũng như góp phần thu hút và để lại ấn tượng sâu sắc về văn hóa 
nghệ thuật Việt Nam với khách du lịch. “Việc đưa các chương trình nghệ thuật 
đẳng cấp vào biểu diễn tại Hội An là nỗ lực rất lớn của thành phố nhằm tạo thêm 
một loại hình dịch vụ hấp dẫn. Trong đó, sô diễn Sương Sớm là tác phẩm chứa 
đựng rất nhiều loại hình nghệ thuật kết hợp giữa nghệ thuật đương đại và nghệ 
thuật truyền thống và thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam, hy vọng sẽ góp phần 
thu hút và giữ khách lâu hơn ở Hội An” - ông Sơn cho biết. 

Sau Sương Sớm, Trung tâm biểu diễn Lune Hội An sẽ trình làng vở diễn 
Teh Dar mang đặc sắc văn hóa núi rừng Tây Nguyên và sau đó là À Ố Show, tác 
phẩm nổi tiếng với chủ đề từ Làng ra phố -  bức tranh tương phản của Việt Nam 
hôm nay với những nhộn nhạo của quá trình đô thị hóa. À Ố Show đang lưu 
diễn tại Yokohama - Nhật Bản, sau đó sang New Zealand, Oman, trước khi trở 
về Hội An. 

Vĩnh Lộc 

 
5. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 
* Ngày 01/02/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Cửa Đại đã thông luồng 
Sau hơn 2 tháng bị bồi lấp, đến nay luồng lạch tuyến Cửa Đại - Hội An đã 

chính thức được khơi thông trong niềm vui của hàng nghìn ngư dân TP.Hội An 
và các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn. Như vậy, sau nhiều tháng 
“nằm bờ”, gần 700 tàu thuyền với khoảng 3.000 lao động đã có thể ra khơi đánh 
bắt ngay trước Tết Nguyên đán. 

Được biết, luồng Cửa Đại nạo vét mới dài 700m, rộng 60m, đáy luồng rộng 
40m, sâu 4m. Để triển khai luồng mới này, đơn vị thi công đã phải nạo vét, hút 
43.000m3 cát. Dự án do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư, đơn 
vị thi công là Công ty liên doanh TNHH MTV Phan Văn và Công ty CP Xây 
dựng Thuận Lưu. Đơn vị thi công đã triển khai dự án từ ngày 12.12.2017, tuy 
nhiên do thời tiết diễn biến phức tạp nên thời gian hoàn thành kéo dài hơn dự 
kiến. 

Quốc Hải 
 

* Ngày 24/2/2018, Báo Công An Thành Phố Đà Nẵng đăng bài: Khẩn 
cấp tìm phương án cứu kè biển Cửa Đại 
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Do ảnh hưởng các đợt không khí lạnh từ cuối tháng 1/2018 đến giáp Tết 
Nguyên đán Mậu Tuất kết hợp triều cường tạo sóng lớn, các đoạn bờ biển Cửa 
Đại bị xâm thực nghiêm trọng, đặc biệt là bờ kè bê-tông được đầu tư từ nguồn 
ngân sách Trung ương hơn 22 tỷ đồng, dài 716 mét, được xây dựng từ năm 
2015- 2016 nhiều đoạn bị sạt lở, có nguy cơ cuốn trôi xuống biển...Ngày 23/2, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã chủ trì cuộc họp khẩn 
cấp giữa các ngành chức năng và UBND TP Hội An để bàn phương án khẩn 
cấp  cứu kè biển Cửa Đại... 

Ngay trong sáng 23/2, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Hùng- Phó 
Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: qua khảo sát, UBND TP Hội An đã có báo 
cáo UBND tỉnh, trên toàn tuyến bờ biển Cửa Đại, bị xâm thực nghiêm trọng dài 
khoảng 150 mét, có vị trí bị xâm thực vào đất liền 20 mét. Hiện nay mặt biển 
trên tuyến đang có hiện tượng bồi lắng làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của 
các phương tiện tàu thuyền ra vào Cửa Đại. Nghiêm trọng nhất là dự án bờ kè 
được Trung ương đầu tư năm 2015, với kinh phí hơn 22 tỷ đồng, đoạn từ khách 
sạn Sunrise đến khách sạn Fusionalya, lát mái ta-luy bằng tấm bê-tông dài 716 
mét. Đây là đoạn kè liên tục chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sóng biển nên đã bị hư 
hỏng phần chân móng mái ta-luy, đặc biệt là 3 hàng tấm lát bê- tông từ vị trí 
chân khay lên phía đỉnh kè dọc theo tuyến bị xâm thực nghiêm trọng. Trong đợt 
không khí lạnh cuối tháng 1, đầu tháng 2/2018, biển động mạnh, kết hợp triều 
cường dâng cao đã làm đoạn kè lát mái bê-tông dài khoảng 40 mét cách khách 
sạn Sunrise về hướng Nam khoảng 300 mét bị hư hỏng hoàn toàn và sạt lở đoạn 
đường kè 20 mét, sâu gần 4 mét. 

Nghiêm trọng hơn, đoạn kè sạt lở này chỉ cách đường cáp điện dẫn ra đảo 
Cù lao Chàm chỉ 50 mét. Trong ngày 14/2 (tức 29 Tết), sóng lớn tiếp tục đánh 
sạt lở đoạn kè bê-tông dài khoảng 20 mét, tạo thành hố sâu, chỉ cách đường 
ĐT603 khoảng 10 mét, đây là vị trí rất xung yếu, có nguy cơ cắt đứt đường giao 
thông ra Cửa Đại. Ngay trong ngày 20/2 (mồng 5 Tết), Hội An đã khẩn cấp xử 
lý tình trạng sạt lở doạn kè này bằng túi nhựa và đổ cát nhằm hạn chế việc biển 
xâm thực sâu và lan rộng đoạn kè liền kề. Đoạn kè bờ biển trước khách sạn Hội 
An dài 250 mét hiện nay đã bị hư hỏng hoàn toàn và bị xâm thực nghiêm trọng 
làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực này. Dự 
án kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại, đoạn từ khách sạn Victoria về 
hướng tây bắc đã được thi công hoàn thành, tuy nhiên cũng đã hư hỏng nhiều túi 
địa kỹ thuật dùng để xây dựng bờ kè và cuốn trôi nhiều số lượng cát của công 
trình... 

Tại cuộc họp của UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP Hội An ngày 23/2, 
các ngành chức năng đã đánh giá, tại các đoạn kè biển đã được xây dựng kiên 
cố, tuy nhiên do sóng biển quá lớn đã cuốn trôi phần cát dưới chân đế bờ kè, từ 
đó sóng đánh xuyên thủng các lớp vỏ thân bờ kè. UBND TP Hội An giao Ban 
Quản lý các dự án đầu tư thành phố khảo sát toàn bộ thực trạng bờ kè biển Cửa 
Đại và đề nghị đơn vị tư vấn, thiết kế dự án bờ kè đã dược Trung ương đầu tư 
kinh phí xây dựng, dùng các phương tiện kỹ thuật hiện đại, máy móc, siêu âm 
toàn bộ dự án, khảo sát đánh giá thực trạng bờ kè.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Nam Lê Trí Thanh chỉ đạo, công tác khảo sát, đánh giá bờ biển, và các 
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dự án kè biển Cửa Đại, phải hoàn thành trong quý I/2018, trong quý II, công tác 
khắc phục, sửa chữa sẽ được tiến hành từ nguồn kinh phí của tỉnh và TP Hội An, 
kịp thời trước mùa  mưa bão năm 2018. 

Hồng Thanh 
 
6. AN NINH – TRẬT TỰ 
 * Ngày 10/2/2018, Báo Tuổi Trẻ đăng bài: Hội An 'bán bình yên thu 

đôla', bar ồn một phút cũng đóng cửa 
Quán nào không chấp hành đúng quy định về âm thanh, dù một phút cũng 

bị xử đóng cửa, không có ngoại lệ - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn 
Văn Sơn khẳng định. 

Ngày 9/2, TP Hội An "triệu tập" một cuộc đối thoại với chủ các cơ sở kinh 
doanh quán bar trong phố cổ, gồm tất cả các chủ tụ điểm ăn chơi, quầy bar gây 
huyên náo, mất trật tự khiến Hội An không còn bình yên trong thời gian qua. Có 
25/27 chủ cơ sở kinh doanh quầy bar tham gia buổi đối thoại này. 

Các bar đều kinh doanh không phép  
Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết hiện nay mỗi năm phố cổ 

đón 3,3 triệu lượt khách. Tuy nhiên, vừa qua diễn ra những vấn đề nổi cộm nếu 
không làm quyết liệt thì không chóng thì chày TP cũng mất luôn thương hiệu. 

Đó là nạn "chặt chém" trên xe buýt, ồn ào ở khu vực quầy bar, việc gian lận 
trong kinh doanh bị du khách và báo chí phản ánh liên tục trong thời gian qua. 
Ông Sơn nhấn mạnh trong kinh doanh du lịch, đánh mất thương hiệu là mất 
khách, khách không bao giờ quay lại thì miếng cơm manh áo của dân TP chắc 
chắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Theo ông Lê Văn Bình - Trưởng Phòng Thương mại và Du lịch Hội An, 
hầu như những quán bar do các nhà hàng mở thêm đều không được cấp giấy 
phép nên việc tp để tồn tại các nhà hàng có mở thêm quầy bar là "sự nhân văn" 
của chính quyền! 

Ông Bình cũng thông tin cả TP mới có 3 cơ sở đủ điều kiện kinh doanh, 
nhưng chỉ tính riêng 400m đường Nguyễn Phúc Chu đã có 14 cơ sở kinh doanh 
bar không phép. 

Nguyên nhân chủ yếu là vì trong phố cổ thuộc khu vực 1 đều là những nơi 
có quy định nghiêm ngặt về quản lý xây dựng. Trong khi đó, quán bar là loại 
hình kinh doanh có điều kiện. Chỉ tính riêng việc yêu cầu về cách âm thì các cơ 
sở kinh doanh đã không thể nào đáp ứng. 

Ông Bình nói: "TP để các anh tồn tại là bởi vì chúng ta kinh doanh ăn uống 
rồi phát sinh thêm quầy bar. Du khách cũng cần có điểm vui chơi tiêu tiền, TP 
cũng cần có những không gian để kéo dài thời gian lưu trú cho khách trong thời 
gian chờ quy hoạch nên mới du di". 

Được mời phát biểu, chính chủ nhiều quán bar cũng phàn nàn... tiếng ồn! 
Ông Đinh Hoàng Công, chủ một cơ sở kinh doanh bar ở đường Cửa Đại, cho 
rằng có tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các quán. Từ đó xảy ra tình 
trạng các quán kinh doanh chụp giật, rao thông tin quán bar mở tới 5h sáng, 
trong khi quy định là không quá nửa đêm. 
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"TP phải tính toán quy hoạch các tuyến phố chơi đêm xa khu dân cư bởi 
hiện nay TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng đã có các tuyến phố này để giữ chân du 
khách. Chúng ta cũng phải có để đồng bộ hạ tầng và kéo du khách lưu trú dài 
ngày. Ngoài ra cần cân nhắc có hiệp hội kinh doanh bar để tránh nạn cạnh tranh 
không công bằng" - ông Công đề xuất. 

 
 
Hoạt động sai 1 phút cũng rút giấy phép 
Theo ông Phan Ngọc Minh Kiệt - Phó Chủ tịch HĐND TP Hội An, phải 

dừng ngay việc kinh doanh quá giờ quy định cũng như mở âm thanh vượt quy 
định. 

"TP đã quá du di là vì chúng ta đều là những người yêu Hội An, mong 
muốn có thêm không gian cho du khách. Bây giờ cơ sở nào chỉ cần để một hộ 
dân có ý kiến phàn nàn nữa cũng phải kiên quyết 'bứng' đi khỏi khu dân cư" - 
ông Kiệt nói. 

Ông Sơn điểm mặt những hành vi quảng cáo "lố", phát tờ rơi, cho cò mồi 
chèo kéo khách của một số quán bar bị người dân phản ảnh. Đồng thời cho biết 
từ hôm nay trở đi, hễ phát hiện quán nào còn những hành vi sai phạm thì cho 
dừng hoạt động ngay lập tức. 

"Vì điều kiện TP chúng ta thiếu điểm vui chơi nên lâu nay chúng tôi du di. 
Kể từ đêm nay, quán nào không chấp hành đúng quy định về âm thanh, không 
mở nhỏ sau 10h đêm, không đóng cửa khi quá nửa đêm dù một phút cũng bị xử 
đóng cửa. Không có một ngoại lệ nào cả" - ông Sơn tuyên bố. 

Trường Trung 
 
 
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. 
 
 
 


