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Từ ngày 01/3 đến ngày 20/3/2018 các báo đã có 23 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 12/3/2018, Báo Văn Hóa đăng bài: Quảng Nam: Thêm khu chợ đêm 

tại phố cổ Hội An  
UBND TP Hội An vừa chính thức khai trương khu chợ đêm mới gắn kết với chợ 

Hội An và bố trí dọc theo các tuyến đường trong lòng khu phố cổ. 
Theo đó, chợ đêm mới đưa vào hoạt động có 28 cụm, tương đương 56 lô bán 

hàng trên các tuyến đường Trần Quý Cáp (dài 120 m), Bạch Đằng (dài 43 m) và một 
đoạn ngắn 10 m giao nhau giữa 2 tuyến đường Hoàng Văn Thụ - Trần Quý Cáp. Thời 
gian diễn ra phiên chợ đêm sẽ kéo dài từ 18 h đến 23 h hằng ngày. Các đối tượng 
được bố trí kinh doanh tại đây là các hộ đã kinh doanh trong khu phố cổ lâu năm bị 
giải tỏa, di dời để thực hiện đề án bố trí buôn bán hàng rong, sắp xếp trật tự vỉa hè 
khu phố cổ Hội An. Thời gian tới, chợ đêm này sẽ mở rộng ra thêm 20 cụm, tương 
ứng 40 lô trên tuyến đường Tiểu La (dài 130 mét). 

Các gian hàng tại khu chợ đêm thứ 2 này sẽ bày bán các mặt hàng là các món 
quà lưu niệm mang thương hiệu đặc trưng của phố cổ như đèn lồng, mô hình Chùa 
Cầu bằng giấy, gốm,…. Bên cạnh đó là một số mặt hàng lưu niệm được nhập từ các 
tỉnh, thành khác. 

Khánh Chi 
 

* Ngày 12/3/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Lễ hội ẩm thực Thái Lan lần 
đầu tiên diễn ra ở Hội An 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng cùng đại diện Sở Ngoại vụ và ngành 
liên quan vừa đến dự buổi khai mạc lễ hội ẩm thực Thái Lan diễn ra tại Hội An (từ 
ngày 9 đến 11/3 tại khách sạn Royal Hội An MGallery by Sofitel). 

Tại lễ hội ẩm thực lần này, nhiều món ăn nổi tiếng như Pad Thái, Tom Yum, cà 
ry canh đỏ… cùng những món ăn đường phố thú vị được đông đảo thực khách 
thưởng thức và cảm nhận. Bà Ureerat Rattanaprukse - Tổng Lãnh sự Vương quốc 
Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh cho biết, đây là festival ẩm thực Thái Lan lần đầu tiên 
được tổ chức tại miền Trung Việt Nam nhằm giới thiệu hương vị ẩm thực đặc sắc 
Thái Lan đến người dân địa phương và du khách. Bà cũng trân trọng cám ơn địa 
phương đã tạo điều kiện tốt nhất để lễ hội diễn ra thành công. Theo Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Trần Đình Tùng, người dân Quảng Nam có dịp thưởng thức những nét 
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tinh tế trong văn hóa ẩm thực của Vương quốc Thái Lan, hiểu thêm về những người 
bạn Thái, tạo mối quan hệ giao lưu gắn kết lâu dài, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác lẫn 
nhau trên lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là ẩm thực giữa Thái Lan với Quảng Nam trong 
thời gian đến”. 

H. Duy 
 

* Ngày 13/3/2018, Báo Thanh Niên đăng bài: Biển An Bàng - Hội An vào top 
25 bãi biển đẹp nhất châu Á 

Trang web du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor vừa công bố danh sách 25 bãi 
biển tuyệt vời nhất do du khách bình chọn, trong đó có bãi biển An Bàng (Hội An, 
Quảng Nam). 

Trong bảng xếp hạng năm ngoái, Việt Nam có 2 cái tên góp mặt là bãi biển An 
Bàng (xếp thứ 25) và bãi biển Non Nước ở Đà Nẵng (xếp thứ 10). 

Tuy nhiên, sau một năm, Non Nước đã bị bật khỏi danh sách những bãi biển đẹp 
nhất châu Á và An Bàng là cái tên duy nhất có mặt trong danh sách với vị trí thứ 22. 

TripAdvisor đánh giá An Bàng sở hữu bãi biển đẹp cũng như có nhiều hoạt 
động giải trí. Thời điểm lý thưởng nhất để du lịch tới bãi biển này là từ tháng 5 tới 
tháng 9. 

An Bàng cách trung tâm thành phố Hội An khoảng 3 km và cách trung tâm 
thành phố Đà Nẵng hơn 22 km. Con đường dọc bờ biển An Bàng trước đây từng là 
một làng chài nhưng hiện nay hoạt động du lịch ngày càng sôi động. 

Một trong những điều đặc biệt của An Bàng là mặc dù được đánh giá cao, bãi 
tắm tại đây lại không hề đông đúc như những bãi tắm khác, cũng không phát triển 
một cách ồ ạt mà giữ được vẻ hoang sơ, bình dị tự nhiên. 

Trên TripAdvisor, nhiều du khách đánh giá rất cao An Bàng và gọi đây là “bãi 
biển tuyệt vời nhất đã từng đi tại Việt Nam”. Trong số gần 4.700 đánh giá, có tới 
45% người cho rằng An Bàng là một địa điểm "tuyệt vời" và 36% cho rằng "rất tốt". 

Đứng đầu danh sách bãi biển đẹp nhất châu Á năm nay là Agonda ở Goa (Ấn 
Độ), đứng thứ 2 là White Beach ở Borcaray (Phillippines). 

H.Khanh 
 
* Ngày 15/3/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Thành lập Ban Chỉ đạo đề án 

về cơ chế, chính sách đặc thù đối với đô thị cổ Hội An 
UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ biên soạn đề án cơ chế, 

chính sách đặc thù bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị 
cổ Hội An (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo và Tổ biên soạn). 

Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu làm Trưởng ban; Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh làm Phó Trưởng ban và 8 ủy viên. Tổ biên soạn do 
ông Phạm Tấn Minh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Thường trực 
Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng; ngoài ra còn có 2 tổ phó và 6 ủy viên. 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng, hoàn chỉnh đề án cơ chế, chính sách đặc thù 
bảo tồn phát triển, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An; chỉ đạo 
các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp tham gia xây 
dựng đề án; giải quyết hoặc kiến nghị các cơ quan tham quyền giải quyết các khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng đề án. 
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Tổ biên soạn trực tiếp tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện cơ chế, 
chính sách đặc thù bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị 
cổ Hội An trình cấp thẩm quyền theo đúng thời hạn quy định. 

Châu Nữ 
 
* Ngày 19/3/2018, trang Vneconomy (Thời báo Kinh tế Việt Nam) đăng bài: 

Hội An sắp có công viên văn hoá “hoài cổ” 
Tối 18/3, chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" chính 

thức ra mắt tại Công viên văn hoá chủ đề Ấn tượng, Hội An, Đà Nẵng... 
Với thông điệp "Một ngày Hội An - Trăm năm hoài cổ", chương trình nghệ 

thuật biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An tối 18/3 đã đưa khán giả về bến thương cảng 
Hội An thế kỷ 16 - 17 để chứng kiến thăng trầm của phố Hội suốt 400 năm lịch sử. 

Chương trình quy tụ đội ngũ cố vấn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lịch 
sử như nhà Hội An học Hoàng Đạo Kính, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ Lê 
Cảnh Nhạc; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh… Phần hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và kỹ 
xảo sân khấu được biến các chuyên gia hàng đầu thế giới từ Công ty Sơn Thủy Thịnh 
Điền, Hồng Kông. 

"Ký ức Hội An" được trải rộng 25.000 m2, gồm những công trình, kiến trúc đặc 
trưng phố Hội, thuyền bè, sông nước và hệ thống âm thanh, ánh sáng. Dự kiến, mỗi 
suất diễn "Ký ức Hội An" sẽ phục vụ khoảng 3.300 khán giả là du khách trong và 
ngoài nước. 

Đại diện chủ đầu tư cho hay, lấy ngôn ngữ, kiến trúc và nghệ thuật thực cảnh 
làm ngôn ngữ chính, để thực hiện khát vọng của mình, chủ đầu tư đã phối hợp phát 
triển mô hình Công viên văn hoá chủ đề Ấn tượng Hội An, lấy chương trình nghệ 
thuật biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" làm hạt nhân. 

Công viên văn hoá chủ đề Ấn tượng Hội An toạ lạc tại sông Hoài, thuộc địa bàn 
hai phường Cẩm Châu, Cẩm Nam thành phố Hội An. Công viên được thiết kế các 
hạng mục tham quan đặc sắc, thú vị bao gồm Đài vọng cảnh, Khu thương điểm, Khu 
tâm linh, am miếu, di sản văn hoá phi vật thể phố Hội, Cây cầu tình yêu, Làng Nhật 
Bản. Dự kiến, công viên mắt vào tháng 4/2018. 

Kiều Linh 
 
2. SỰ KIỆN – VẤN ĐỀ 
* Ngày 02/3/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Hội An phát động Tháng thanh 

niên 2018 
Sáng 2/3, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An, Thành đoàn Hội An tổ chức lễ kỷ niệm 

50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và phát động Tháng 
thanh niên năm 2018. 

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, xây dựng đất nước”, Tháng thanh niên 2018 của 
tuổi trẻ Hội An sẽ có nhiều hoạt động gắn với phong trào thi đua chào mừng thành 
công của Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 
- 2022), 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 10 năm Hội An 
được công nhận là đơn vị hành chính cấp thành phố thuộc tỉnh. 

Dịp này, các khối cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Hội An đã đăng ký thực 
hiện công trình thanh niên. Trong đó, đoàn khối trường học đăng ký công trình 
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“Hướng dẫn, điều tiết an toàn giao thông tại các ngã tư trọng điểm trên địa bàn thành 
phố đến tháng 12/2018”; đoàn khối công nhân viên chức nhận đỡ đầu 10 học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn đến tháng 12/2018; khối đoàn xã, phường nhận chăm sóc, bảo 
dưỡng 200 cây sao đen đến tháng 12/2018. 

Tại lễ phát động Tháng thanh niên, Thành đoàn Hội An tặng 12 suất quà, mỗi 
suất 500 nghìn đồng cho học sinh khó khăn; ra quân trồng 200 cây sao đen tại xã 
Cẩm Hà và phường Cẩm Châu với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng. 

Phan Sơn – Công Định 
 
 * Ngày 3/3/2018, Báo Văn Hóa đăng bài: Hội An: Dòng người đông nghịt đổ 

về phố Hội vía chùa Ông  
Từ sáng sớm ngày 3/3, hàng nghìn người đã xếp hàng để chờ vía chùa Ông (hay 

còn gọi là Quan Công miếu, TP Hội An, Quảng Nam). Lễ vía vị tướng tài ba thời 
Tam Quốc là Quan Vân Trường với 2 ngựa Bạch Mã, Xích Thố diễn ra định kì vào 
ngày 16 tháng Giêng hằng năm. 

Từ lúc 0 h, người dân đã bắt đầu tập trung tại khu vực gần chùa Ông 
Nhiều người dân từ các địa phương lân cận như Quảng Ngãi, Đà Nẵng và các 

huyện, thị trên địa bàn Quảng Nam đã đến từ khuya 2/3 xếp hàng ngay ngắn thành 2 
hàng dài như hình vòng cung ngay điểm giao nhau giữa đường Trần Phú – Nguyễn 
Huệ để chờ đến lượt vía chùa Ông. 

Ông Đặng Tài (một người dân trú ở TP Đà Nẵng) chia sẻ: “Cứ vào dịp 16 tháng 
Giêng âm lịch, gia đình tôi và một số bạn bè lại rủ nhau chạy xe máy về Hội An vía 
chùa Ông. Tình hình an ninh trật tự rất tốt, người đi cầu may đầu năm không chen 
lấn, xô đẩy như một số nơi khác”. 

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường Nguyễn Huệ người dân nối 
nhau xếp thành hai hàng dài hơn 2 km. Cơ quan chức năng cũng có mặt từ rất sớm để 
hướng dẫn phân luồng, không diễn ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Năm nay cũng ghi 
nhận tại lễ chùa Ông không xảy ra tình trạng hóa vàng mã. 

Theo kiểm soát viên lượt khách vào cổng thì đến trưa ngày 3/3 đã có gần 12.000 
lượt khách đến xếp hàng, dâng hương, cầu an lành. 

Được biết, Tết Nguyên tiêu là một trong những lễ, tết quan trọng trong cộng 
đồng cư dân ở Hội An. 

Khánh Chi 
 

 * Ngày 4/3/2018, Báo Môi Trường và Cuộc Sống đăng bài: Sôi nổi Ngày hội 
Bắp Nếp Cẩm Nam 2018 

Trong 2 ngày 2 và 3/3, tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An đã diễn ra 
“Ngày hội Bắp Nếp Cẩm Nam 2018”. 

Ngày hội Bắp Nếp Cẩm Nam được tổ chức thường niên để khuyến khích người 
dân địa phương tăng gia sản xuất và thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và 
nước ngoài. 

Cẩm Nam được biết đến là mảnh đất của những cánh đồng bắp nếp trải dài cùng 
các sản vật đa dạng, phong phú. Làng Cẩm Nam bình yên vốn nhận được nhiều ưu 
đãi từ mẹ thiên nhiên, kết hợp với sự cần cù, chịu khó của người dân địa phương đã 
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tạo ra những cánh đồng bắp nếp ngọt, thơm, mềm, dẻo mà không phải nơi nào cũng 
có được. 

Nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, từng bước tạo ra nét đặc 
trưng về giá trị ẩm thực của sản phẩm Bắp Nếp Cẩm Nam, thông qua “Ngày hội Bắp 
Nếp Cẩm Nam”, để tạo ra thêm “sản phẩm du lịch”, thu hút du khách đến với địa 
phương nói riêng và thành phố Hội An nói chung. 

Ngày hội Bắp Nếp Cẩm Nam với nhiều hoạt động phong phú và nhiều trò chơi 
dân gian như hội thi hát bài chòi, trò chơi dân gian đập nồi, tìm hiểu quá trình trồng 
trọt, chăm sóc cây bắp, hướng dẫn thực hành chế biến các sản phẩm từ bắp… 

Đặc biệt, du khách còn được tự tay chế biến các món ăn được làm từ bắp như 
bắp luộc, bắp xào, bắp nướng, chả bắp, lớ bắp… Bên cạnh đó, du khách còn dịp tham 
quan các quầy trưng bày các sản phẩm đa dạng được chế biến từ bắp. 

Hồng Sơn 

 
* Ngày 5/3/2018, Báo Thanh Niên đăng bài: Yêu cầu công bố quy hoạch khu 

du lịch tại Cù Lao Chàm 
UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND TP.Hội An phải 

rà soát hồ sơ pháp lý đối với các công trình đầu tư xây dựng trên đảo Cù Lao Chàm 
đảm bảo đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

Ngày 4/3, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa yêu cầu công bố quy hoạch đối 
với diện tích 25,88 ha đã giao cho Công ty CP thương mại - du lịch - đầu tư Cù Lao 
Chàm làm chủ đầu tư tại Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An). 

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND TP.Hội An phải rà 
soát hồ sơ pháp lý đối với các công trình đầu tư xây dựng trên đảo Cù Lao Chàm đảm 
bảo đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

Đối với các công trình xây dựng tại khu vực Bãi Bấc, cần đảm bảo không làm 
ảnh hưởng xấu đến sự phục hồi quần thể san hô, cỏ biển và hướng di chuyển trong 
phạm vi đẻ trứng của rùa biển. 

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu trong quá trình thi công và khai thác công 
trình, dự án không được ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của Khu dự 
trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. 

Hữu Trà 
 
* Ngày 7/3/2018, Báo Nông Nghiệp Việt Nam đăng bài: 12 đầu bếp lừng danh 

sẽ tham gia Liên hoan ẩm thực quốc tế tại Hội An 
12 đầu bếp nổi tiếng từ các quốc gia trên thế giới sẽ thi nhau trổ tài, trình diễn, 

chế biến các món ngon từ những nguyên liệu có sẵn tại Hội An... 
Sự kiện ẩm thực mang tầm cỡ quốc tế lần thứ 3 tại phố cổ Hội An sẽ chính thức 

diễn ra từ ngày 14 - 17/3 với sự tham gia của 12 đầu bếp lừng danh thuộc Hiệp hội 
đầu bếp quốc tế từ Đức, Thụy Điển, Nga, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Mỹ, Malaysia, Ấn 
Độ và Việt Nam. 

Trong những ngày diễn ra sự kiện, 12 đầu bếp nổi tiếng từ các quốc gia trên thế 
giới sẽ thi nhau trổ tài, trình diễn, chế biến các món ngon từ những nguyên liệu có 
sẵn tại Hội An. 
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Hội An được Hiệp hội đầu bếp thế giới công nhận là "Thủ phủ ẩm thực Việt 
Nam" vào năm 2017. Lễ hội ẩm thực quốc tế Hội An tới sẽ góp phần quảng bá và 
khẳng định thương hiệu đặc biệt này, qua đó thu hút du khách đến đây nhiều hơn… 

Hải Yến 
 
 * Ngày 8/3/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Hội An trước áp lực giải quyết 

hồ sơ đất đai 
Tính đến hết năm 2017, TP.Hội An có 23 cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban 

hành và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), cơ bản đảm bảo 
yêu cầu và mục tiêu đề ra. Qua theo dõi, một số địa phương như các phường Cẩm 
Nam, Cẩm Châu, Tân An, xã đảo Tân Hiệp… đã thực hiện khá tốt. Ban chỉ đạo 
CCHC của thành phố cũng đã ban hành các văn bản đôn đốc địa phương, đơn vị trên 
địa bàn đẩy mạnh thực hiện CCHC nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người 
đứng đầu trong việc thực hiện và giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho 
tổ chức, công dân. Bên cạnh đó, việc cập nhật, công khai, niêm yết thủ tục hành chính 
của các đơn vị, địa phương được thực hiện đầy đủ, kịp thời, cơ bản đảm bảo theo quy 
định của cấp trên. Đáng chú ý, UBND TP.Hội An đã ban hành hướng dẫn về trình tự, 
thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ, cá nhân không có một 
trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và các nghị 
định, thông tư có liên quan. 

Trong năm 2017, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND TP.Hội An đã 
tiếp nhận 20.804 hồ sơ công dân, tăng gần 2.000 hồ sơ so với năm 2016, tỷ lệ giải 
quyết đúng hẹn đạt 96,5%. Số hồ sơ giải quyết trễ hẹn của Hội An tập trung chủ yếu 
trên lĩnh vực đất đai, và hầu hết nằm ở việc giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất không có giấy tờ. “Trong năm 2017, 
công dân đã nộp 770 hồ sơ (không tính UBND xã Cẩm Hà với 1.346 hồ sơ), nhưng 
đến ngày 15/11/2017 chỉ mới cấp được cho 64 trường hợp” - bà Nguyễn Thị Hoa 
Phượng, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.Hội An cho biết. Tỷ lệ hồ sơ đất đai tồn 
đọng như thế là quá lớn, cần được chính quyền thành phố tập trung chỉ đạo các 
ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm giải quyết cho công dân, có kế hoạch sắp 
xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ địa chính ngay tại xã, phường để giải quyết hiệu quả 
nhu cầu về đất đai cho nhân dân. 

Theo ông Nguyễn Ưng - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An, năm 2018 
thành phố phải đặt nhiệm vụ trọng tâm vào việc giải quyết hồ sơ đất đai. Các địa 
phương, đơn vị liên quan phải xác định rõ nguồn gốc căn cứ pháp luật để đẩy nhanh 
tiến độ công nhận quyền sử dụng đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho nhân dân. Việc này không thể để kéo dài được nữa, cần phải có biện pháp cụ thể. 
Những xã phường trọng điểm như Cẩm Hà, Thanh Hà, Cẩm Thanh, Cẩm Kim… nên 
dồn sức quyết tâm giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng trong một giai đoạn ngắn, có thể 
định rõ thời gian cụ thể 2 hoặc 3 tháng phải xử lý xong. Trong lộ trình CCHC, UBND 
TP.Hội An thành lập và đưa Trung tâm Hành chính công thành phố đi vào hoạt động 
trong quý I/2018 và thực hiện mô hình “một cửa liên thông” đến các xã phường. 
Trong đó, hồ sơ đất đai của công dân được xác định là thủ tục giải quyết chủ yếu với 
yêu cầu đảm bảo đúng pháp luật, rút ngắn thời gian và thuận tiện hơn. 
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Đỗ Huấn 
 

3. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 
* Ngày 4/3/2018, Báo Tổ Quổc đăng bài: Khách du lịch vớt gần 1 tấn rác ở 

Hội An 
Trong tour du lịch vớt rác miễn phí cho du khách đầu năm, đã có khoảng 1 tấn 

rác được vớt ở Hội An. 
Ngày 4/3, ông Nguyễn Văn Long, người phụ trách tour du lịch vớt rác bằng 

thuyền kazak của một Công ty du lịch cho biết vừa tổ chức tour du lịch vớt rác miễn 
phí cho du khách ở Hội An (tỉnh Quảng Nam). 

Theo ông Long, có khoảng 20 du khách nước ngoài đã đăng ký tour này vào 
ngày 3/3 và phía công ty du lịch đã tổ chức cho họ đi…vớt rác. 

Theo đó, từ bến đò Thuận Tình (xã Cẩm Thanh), 20 du khách nước ngoài được 
bố trí trên 10 chiếc thuyền kazak với dụng cụ được trang bị gồm: vợt bằng lưới và 
bao tời đựng rác. 

Sau đó, các du khách chèo thuyền ngược dòng con nước khoảng 8km thu gom 
rác trong nhiều giờ đồng hồ. 

Kết quả, các du khách đã vớt được khoảng 1 tấn rác và được đơn vị tổ chức tour 
tập kết về phân hủy. 

Chia sẻ sau tour du lịch độc đáo này, một du khách nói: “Chúng tôi rất vui khi 
được góp một phần công sức để bảo vệ môi trường nơi đây. Hội An là một thành phố 
đẹp, đây cũng là một chuyến du lịch trải nghiệm thú vị…”. 

Được biết, tour du lịch vớt rác trên sông Thu Bồn được một công ty du lịch tổ 
chức từ tháng 2/2017 và liên tục mở tour phục vụ du khách. Đặc biệt, vào thứ 7 hằng 
tuần, tour du lịch độc đáo này sẽ được miễn phí. 

Đức Hoàng 
 

* Ngày 5/3/2018, Báo Thông Tấn Xã Việt Nam đăng bài: Rà soát các dự án 
đầu tư xây dựng trên đảo Cù Lao Chàm 

UBND tỉnh Quảng Nam thông báo kết luận về một số vấn đề liên quan tới việc 
quản lý bảo vệ hệ sinh thái Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. 

Trước những thông tin phản ánh về thực trạng doanh nghiệp xây dựng khu du 
lịch sinh thái biển Cù Lao Chàm thuộc xã Tân Hiệp, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam, 
gây ảnh hưởng đến việc quản lý bảo vệ hệ sinh thái Khu Dự trữ sinh quyển thế giới 
Cù Lao Chàm, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam 
cho biết, mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký thông 
báo kết luận về một số vấn đề liên quan tới việc quản lý bảo vệ hệ sinh thái Khu Dự 
trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.  

Theo kết luận, với dự án resort của Công ty Thương mại - Đầu tư - Du lịch Cù 
Lao Chàm đang triển khai, UBND tỉnh yêu cầu phải công bố quy hoạch đối với diện 
tích 25,88 ha vùng dự án. Chủ đầu tư phải chủ động thông tin cho chính quyền địa 
phương về tiến độ, thời gian, phạm vi khu vực thi công.  

Đồng thời, phải chủ động quan hệ phối hợp cung cấp thông tin và thực hiện quy 
định pháp lý có liên quan tốt hơn với chính quyền địa phương. Các công trình xây 
dựng và hình thức hoạt động của dự án du lịch đang xây trên bãi Bấc cần đảm bảo 
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không làm ảnh hưởng xấu đến sự phục hồi quần thể san hô, cỏ biển và hướng di 
chuyển phạm vi đẻ trứng của rùa biển trong khu vực.  

Chủ đầu tư phải cập nhật các thông tin và quy hoạch của UNESCO về Khu Dự 
trữ sinh quyển thế giới để công trình không làm ảnh hưởng tiêu cực đến Cù Lao 
Chàm. Ngoài ra, các sở ban ngành và UBND thành phố Hội An phải rà soát các hồ sơ 
thủ tục pháp lý của các dự án thực hiện đầu tư xây dựng trên đảo Cù Lao Chàm, đảm 
bảo theo đúng quy hoạch.  

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Quang, quan điểm trước sau của tỉnh rất quan tâm 
đến tác động của các dự án đến môi trường, không đánh đổi môi trường. Trong đó, 
địa phương đặt mục tiêu giữ gìn, bảo tồn cũng như phát huy giá trị của Khu Dự trữ 
sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Vì vậy, toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng quanh 
khu vực này đều được tỉnh chỉ đạo nghiên cứu kỹ lưỡng và đặt ra những yêu cầu khắt 
khe đối với chủ đầu tư, đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm soát quá trình triển 
khai thực hiện. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng như chính quyền và người dân Cù 
Lao Chàm mong muốn phát triển du lịch theo hướng bền vững, phát triển du lịch đi 
đôi với bảo tồn giá trị của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.  

Những năm gần đây, Cù Lao Chàm đã và đang trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn, 
thu hút đông du khách. Lượng khách du lịch ra đảo tăng nhanh, trong khi hạ tầng 
manh mún, tự phát, công tác quản lý phát triển du lịch còn bất cập. Trước thực tế này, 
tỉnh Quảng Nam muốn phát triển mạnh du lịch phải có những dự án được đầu tư bài 
bản, nghiêm túc mới thu hút được du khách. Tất cả các dự án ở Cù Lao Chàm đều 
đang được triển khai theo hướng giảm tối đa tác động đến môi trường sinh thái, đảm 
bảo nghiêm việc bảo tồn, giữ gìn Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. 

Trần Tĩnh 
 
* Ngày 14/3/2018, Báo VietQ.vn (Bộ KHCN) đăng bài: Quảng Nam: Rùa biển 

trong sách đỏ nặng 25 kg mắc lưới ngư dân 
 Trong lúc thả lưới đánh cá, một cá thể rùa biển quý hiếm đã mắc lưới ngư dân ở 

đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp). Hiện cá thể rùa đã được bàn giao cho cơ quan chức 
năng để thả lại về biển. 

Ngày 13/3, trao đổi với PV Dân trí, bà Trần Thị Hồng Thúy (Giám đốc Ban 
Quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, TP Hội An, Quảng Nam) cho biết đơn vị 
vừa thả một cá thể rùa về đại dương. 

Theo bà Thúy, trước đó vào ngày 7/3, khi đang bủa lưới đánh bắt cá ở khu vực 
Mũi Dứa (thuộc đảo Cù Lao Chàm), ngư dân Nguyễn Sâm (trú thôn Bãi Hương, xã 
đảo Tân Hiệp) phát hiện cá thể rùa này mắc lưới. 

Sau khi cắt lưới để rùa biển về trạng thái bình thường, ông Sâm đã trình báo cho 
Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm để tiến hành đưa cá thể rùa biển này trở 
về đại dương. 

Theo Zing, cá thể rùa biển này được xác định thuộc họ Vích, nặng 25 kg và đã 
sinh trưởng được khoảng 15 đến 20 năm. 

Ông Huỳnh Ngọc Diên, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển cộng đồng 
(Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm), cho biết thêm cá thể Vích nói trên có 
tên khoa học là Lepidochelys olivacea. 
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"Loài này có tên trong Sách đỏ Việt Nam và là loài rùa biển quý hiếm, có nguy 
cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ.", ông Diên nói. 

Trước đó, theo báo VTC, ngày 12/3 vừa qua, trong lúc đánh bắt hải sản trên 
biển, ông Hồ Văn Thuận (trú thôn Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, 
Nghệ An) cùng anh trai là Hồ Văn Luận đã kéo được một con rùa biển quý hiếm, 
nặng hơn 5 kg ở vùng biển Quỳnh Long. 

Sau đó, ông định thả con rùa này về biển để bảo tồn loài động vật quý hiếm, có 
nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, do lo sợ nếu thả ra lúc này có thể rùa sẽ bị thuyền 
ghe khác bắt lại nên ông quyết định quay phương tiện trở về, đưa rùa lên bờ để tạm 
thời bảo vệ và chăm sóc.  

Ngay sau khi nghe thông tin, một số người dân đã tìm đến nhà ông Thuận để hỏi 
mua con rùa với giá gần chục triệu đồng. 

Tuy nhiên, ông Thuận kiên quyết không bán và muốn đưa rùa biển trở lại môi 
trường sống một cách an toàn. 

Đỗ Thu Thoan 
 

4. HỘI AN ĐẤT VÀ NGƯỜI 
 * Ngày 14/3/2018, Báo Công Thương (Bộ Công Thương) đăng bài: Về Hội An 

nghe hát bài chòi 
Hàng trăm năm qua, bài chòi là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân 

phố Hội. “Đặc sản” này luôn được những con người mộc mạc đem ra thiết đãi các vị 
khách và được đón nhận nồng nhiệt. 

Nghệ nhân Nguyễn Lương Đán (nghệ danh Lương Đán) chia sẻ: “Ngay từ trước 
những thập niên 80, tôi đã tham gia đội thông tin lưu động của hợp tác xã nông 
nghiệp, chuyên đi hát phục vụ cho các đội sản xuất. Ngày ấy vui lắm, dù khó khăn đủ 
đường, thậm chí đi hát không có micro, chỉ có cái đèn măng xông, nhưng cả đội vẫn 
say sưa hát và mọi người thuộc các đội sản xuất thì say sưa nghe. Cũng chỉ vì cái tình 
của người nghe mà người hát cứ hát mãi, đam mê lớn dần và theo hát đến bây giờ”. 

Thật vậy, bài chòi lên sân khấu phục vụ người dân và du khách đến với phố cổ 
từ năm 1998, từ đó đến nay, người dân phố Hội và những du khách đã hơn 1 lần đến 
với Hội An đã quen thuộc với hình ảnh anh hiệu Lương Đán hàng đêm mang lại niềm 
vui tinh thần bằng những câu hát bài chòi. 

Với chị hiệu Phùng Thị Ngọc Huệ (nghệ danh Ngọc Huệ), từ nhỏ đã mê hát ru, 
19 tuổi tham gia đoàn biểu diễn nghệ thuật lưu động phục vụ nhân dân. Đến nay, đã 
hơn 33 năm đi theo bài chòi, nhưng khi nói về loại hình này, nghệ nhân Ngọc Huệ 
vẫn tràn đầy nhiệt huyết như những ngày đầu. “Các tác phẩm bài chòi phần nhiều là 
được sưu tầm từ bài chòi cổ được truyền miệng trong dân gian và không có tác giả; 
bài chòi hiện đại có thêm một số tác phẩm được sáng tác cho phù hợp” - nghệ nhân 
Ngọc Huệ nói và cho biết thêm: Trong mọi chương trình biểu diễn nghệ thuật lưu 
động phục vụ người dân không thể thiếu bài chòi. Theo nghệ nhân Phùng Thị Ngọc 
Huệ, để được trở thành anh hiệu, chị hiệu, ngoài việc có chất giọng tốt, khỏe, người 
nghệ nhân cần có “cái duyên”. Cái duyên ở đây chính là nét biểu cảm khuôn mặt, sự 
uyển chuyển trong các động tác hình thể… 
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Nếu hiểu bài chòi chỉ có sức sống trên sân khấu phục vụ du khách và người dân 
hàng đêm ở Hội An sẽ là thiếu sót. Bởi từ lâu, món ăn tinh thần này đã ngấm vào máu 
người dân phố cổ từ các thế hệ đi trước, và truyền cho các thế hệ đi sau. 

Tại một khoảng sân nhỏ vuông vắn ngay chân chùa Cầu, 7h30 tối là thời gian 
bắt đầu một lớp học đặc biệt. Đặc biệt bởi người đứng lớp chính là chị hiệu Ngọc 
Huệ nức tiếng của bài chòi Hội An; học sinh chính là các cô bé, cậu bé mới chỉ học 
lớp 6, 7 và môn học chính là các làn điệu dân ca, các trích đoạn của các lời hát bài 
chòi. 

Em Võ Thị Hoàng Thơ - lớp 6/3, THCS Nguyễn Duy Hiệu (Hội An) - cho biết, 
ngoại trừ bài tập nhiều hoặc có công việc bận, còn lại đêm nào em cũng ra đây, để 
cùng tập hát với các bạn và hát cho các du khách đến với Hội An nghe. 

Buổi tối bên dòng sông Hoài, bên kia sông (vườn tượng An Hội), du khách đứng 
đông kín các chòi để thưởng thức tung hứng những điệu hát dí dỏm của anh hiệu – 
chị hiệu. Bên kia sông, cô giáo Ngọc Huệ cùng hơn chục học sinh đang ê a những câu 
hát dân ca, các lời ru, điệu hò. Phố cổ Hội An dù nắng hay mưa cũng tấp nập du 
khách, không ai không nán lại để lắng nghe một hội hát bài chòi hay một làn điệu dân 
ca, để quay về với nét bình yên, dân dã của tuổi thơ và lắng nghe hơi thở cuộc sống 
cũng như nét văn hóa phố Cổ. 

Vũ Lê 
 

* Ngày 14/3/2018, Báo Doanh Nghiệp Việt Nam (Hiệp Hội Doanh Nghiệp) Ốc 
vú nàng – đặc sản ngon mà lạ của 'ốc đảo xanh'  

Nhờ không gian xanh mướt của rừng cây, biển nước, mây trời, Cù Lao Chàm 
(Quảng Nam) được gọi bằng nhiều mỹ danh như: “Ốc đảo xanh”, “ốc đảo của những 
giấc mơ” hay “hòn ngọc giữa biển Đông”. Không kể đến cảnh sắc thiên nhiên, hấp 
lực của Cù Lao Chàm còn đến từ nhiều món ngon về cả sắc và vị, trong đó nổi tiếng 
nhất là ốc vú nàng. 

Món ốc… gợi cảm 
Không nổi tiếng như phố cổ Hội An, nhưng nếu ai đã từng ghé thăm Cù Lao 

Chàm hẳn không thể quên mảnh đất xanh thanh mát, yên bình và hoang sơ này. Nằm 
cách Hội An khoảng 20km về phía đông bắc, Cù Lao Chàm gồm 8 đảo nhỏ, được coi 
là khu du lịch sinh thái độc đáo nhất Quảng Nam. Năm 2009, UNESCO xếp Cù Lao 
Chàm vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển thế giới nhờ hệ động - thực vật phong 
phú. 

Cù Lao Chàm có khí hậu mát mẻ quanh năm, dần trở thành điểm du lịch nghỉ 
dưỡng lý tưởng đối với du khách trong và ngoài nước. Với những du khách lần đầu 
tiên đặt chân lên “ốc đảo xanh”, ốc vú nàng chắc chắn sẽ khơi gợi sự tò mò và chú ý. 

Ốc vú nàng Cù Lao Chàm không chỉ đặc biệt ở tên gọi gợi cảm mà còn ở hình 
dáng độc đáo của nó. Vỏ ốc hình nón, trên đỉnh có núm nhỏ, bề ngoài vỏ màu đen 
xám, bên trong lại lấp lánh xà cừ, khi chà vỏ ốc vào cát sẽ thấy ánh lên màu hồng. Ốc 
càng lớn, vỏ càng có màu hồng đậm. Vì những đặc điểm đó mà người ta dễ dàng liên 
tưởng tới đôi gò bồng đảo căng tràn sức sống của thiếu nữ. 

Bởi vậy, người ta còn gọi nó bằng cái tên gợi cảm hơn là ốc vú nàng. Ốc vú 
nàng to bằng 3 ngón tay người lớn tới nửa bàn tay. Những con ốc nhỏ hơn, người dân 
còn gọi vui là ốc...vú chàng! 
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Ốc vú nàng có quanh năm, nhưng “mùa ốc” là vào những ngày trăng tròn, lúc 
này ốc vú nàng được tìm thấy nhiều nhất. Sau đó, ốc ẩn mình, lặn mất tăm, chờ đến 
mùa trăng tiếp theo mới xuất hiện. 

Ốc vú nàng treo mình bám chặt trên các ghềnh đá ven bờ biển hay các hang đá, 
hốc đá và có kỹ năng ngụy trang tốt khi dễ dàng giấu mình vào đá. Bắt ốc vú nàng là 
công việc thú vị và rất cực nhọc. Khi bắt ốc, người ta buộc phải dầm mình dưới nước, 
bơi vào trong hang, soi đèn pin vào từng kẽ đá tìm ốc. Tìm được rồi, người thợ cũng 
phải khéo léo dùng dao tách từng con ốc đang áp lớp da bụng mềm mại của nó để 
bám chặt vào thành đá ra ngoài. Theo kinh nghiệm, ốc vú nàng có nhiều nhất và dễ 
bắt nhất vào đầu tháng hoặc dịp trăng tròn, lúc này nước triều rút, lộ ra những ghềnh 
đá dưới biển chi chít ốc vú nàng. 

Nếu may mắn được thưởng thức hương vị của ốc vú nàng Cù Lao Chàm, du 
khách sẽ không quên được vị ngon ngọt, săn giòn của loài ốc biển gợi cảm” này. 
Trước đây, ốc vú nàng là hải sản dành riêng cho vua chúa thưởng thức. 

Có nhiều món ngon được chế biến từ ốc vú nàng, nhưng đơn giản nhất là luộc. 
Gọi là luộc nhưng chẳng cần bỏ thêm nước, người ta cứ thế bắc nồi ốc lên bếp, để tự 
ốc tiết ra nước và luộc chính nó. Người đứng bếp dùng đũa đảo đều, khi thịt ốc săn 
lại, từ trắng ngả sang màu vàng và tỏa ra hương thơm hấp dẫn là lúc ốc vừa chín tới. 
Ốc vú nàng luộc là món ăn đơn giản, dễ làm nhưng đặc biệt ngon. Ốc luộc chấm với 
muối tiêu chanh là món nhậu khoái khẩu của nhiều người. 

Những người sành ăn sẽ nhanh chóng nhận ra hương vị đặc trưng của ốc vú 
nàng để nhớ mãi một món ngon từ biển cả. Thịt ốc không quá bé, không dai như sò, 
ngao mà giòn sần sật và có vị ngọt đặc biệt. Nếu may mắn được nếm hương vị của 
những con ốc vú nàng mới ngậm sữa thì bạn sẽ cảm nhận được sự thơm ngậy, hấp 
dẫn khó quên. 

Ngoài ốc luộc đơn giản, người dân Cù Lao Chàm còn có nhiều cách chế biến 
cầu kỳ, mang đến cho du khách những món ngon khác từ ốc vú nàng là gỏi ốc hay ốc 
trộn (ốc được cắt thành miếng nhỏ, trộn với chanh, ớt, thịt ba chỉ, rau húng, rau răm, 
dưa chuột ăn kèm mắm gừng), ốc nướng (ngon nhất là nướng trên lò thanh đước) 
hoặc xào cùng cơm… mà không làm mất đi hương vị tươi ngon đặc trưng của ốc vú 
nàng. 

Thường được tìm thấy ở biển Côn Đảo, Phú Quý hay các vùng biển miền Trung 
như Cù Lao Chàm, ốc vú nàng gợi hình, gợi cảm trong hình dáng và tên gọi, đã 
nhanh chóng trở thành đặc sản được người dân và du khách yêu thích. Chuyến đi Cù 
Lao Chàm sẽ thêm tròn vị, tròn dáng và tràn đầy cảm xúc nếu du khách được thưởng 
thức vị ngon hiếm có từ biển cả - ốc vú nàng. 

Theo trang Tự  Hào Việt 
 

5. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 
* Ngày 4/3/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Nghĩ về du lịch Hội An 
Năm 2017 riêng với TP.Hội An, những con số tăng trưởng phấn chấn lòng 

người. Tổng thu ngân sách xấp xỉ 1.500 tỷ đồng, vượt dự toán hơn 20%. Trong số 
nguồn thu đạt và vượt cao có số thu từ bán vé tham quan. Đầu tháng 1/2018 có hàng 
triệu lượt khách nước ngoài đến với Việt Nam khiến bức tranh du lịch ngày thêm 
khởi sắc. Diện mạo du lịch - mũi nhọn kinh tế của thành phố tràn đầy sức xuân. 
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Từ những thành tựu của những năm qua, hơn bao giờ hết người Hội An nghĩ 
nhiều đến việc phát triển du lịch bền vững, vừa khai thác hợp lý tài nguyên du lịch 
nhân văn: khu phố cổ - di sản văn hóa thế giới; các giá trị văn hóa tinh thần: lệ tục, lễ 
tục, các làng nghề và các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, các thú chơi dân gian, trong 
đó có nghệ thuật bài chòi vừa được UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể, 
vừa khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên của một địa phương có Khu Dự trữ sinh 
quyển thế giới Cù Lao Chàm, những giá trị văn hóa cảnh quan của một thành phố 
từng là cảng thị châu Á được bảo tồn gần như nguyên trạng. 

Ngoài việc phát huy các giá trị văn hóa nhân văn của thành phố di sản, việc phát 
triển du lịch môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên là hướng đi đúng, phù hợp 
với xu hướng du lịch hiện đại. Trong nhiều năm, Hội An đã phát triển du lịch biển 
đảo Cù Lao Chàm và năm 2017 đã phát triển du lịch khu vực rừng dừa nước Cẩm 
Thanh (chỉ riêng tháng 1/2018 đã đón hơn 43 nghìn lượt khách tham quan, doanh thu 
1,3 tỷ đồng). Rõ ràng chỉ số thu nhập bình quân 40,97 triệu đồng/người trong năm 
2017 đã nói lên mức thu nhập chung của cộng đồng, trong đó có thu nhập từ nguồn 
phát triển du lịch, sự hưởng lợi từ du lịch. 

Tuy phát triển trong xu hướng có kiểm soát, có sự quan tâm sát hợp với thực 
tiễn của chính quyền và cộng đồng nhưng du lịch Hội An cũng đang đứng trước 
những thách thức lớn trong nhiều năm tới. 

Quan ngại đầu tiên là thách thức của biến đổi khí hậu và sự xâm hại thiên nhiên 
mà tác nhân là chính con người trong việc khai thác du lịch. Năm 2017, các hiện 
tượng thời tiết cực đoan liên tiếp xảy ra, nắng nóng khô hạn kéo dài, lũ lụt dồn dập 
vào cuối năm, sông Thu Bồn bị biến đổi dòng chảy, bãi bồi bị xâm thực, bờ biển tiếp 
tục sạt lở nặng, luồng lạch Cửa Đại bị bồi lấp khá trầm trọng… khiến cho các nhà 
khoa học quan ngại về sự xâm thực trong tương lai đối với một bãi biển từng được 
bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất châu Á. Việc đưa điện ra xã đảo đã góp 
phần phục vụ đời sống người dân, phát triển du lịch nhưng cũng song hành với nỗi lo 
việc xây dựng, phát triển vượt tầm quản lý, giám sát của chính quyền và cộng đồng, 
khiến Cù Lao Chàm sẽ là một Lý Sơn hay Sa Pa tương lai bởi sự phát triển thiếu quy 
hoạch, thiếu giám sát và quan ngại lớn nhất là các hoạt động du lịch ảnh hưởng tiêu 
cực đến môi trường sinh thái, cảnh quan của khu dự trữ sinh quyển thế giới. 

Nỗi quan ngại thứ đến là việc biến đổi chủ sở hữu di tích nhà ở trong khu phố cổ 
do việc mua bán, chuyển nhượng sở hữu sẽ kéo theo việc ứng xử với di tích như một 
căn hộ bình thường hay chỉ thuần kinh doanh mà thiếu việc thực hành văn hóa truyền 
thống của cư dân gốc. Tất nhiên những chủ mới sẽ tuân thủ Luật Di sản hay các quy 
chế về bảo tồn nhưng việc bảo tồn nguyên trạng đời sống, sinh hoạt tinh thần của cư 
dân gốc vẫn là hướng khai thác tốt nhất của du lịch nhân văn bởi tính bền vững, hài 
hòa giữa con người và di tích. Việc phát triển du lịch vùng ngoại thị - nhất là việc xây 
dựng các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng cũng đang làm ảnh hưởng đến các di tích 
về mặt cảnh quan, nhiều di tích như mộ cổ, miếu, đình đang “bị nhốt” trong các công 
trình kiến trúc hiện đại như các mộ cổ ở Tân An, miếu thần nông ở Cẩm Phô, đình 
Thanh Hà… 

Nỗi lo về sự quá tải đang diễn ra hàng ngày ở các điểm du lịch như khu phố cổ, 
Cù Lao Chàm, làng gốm Nam Diêu - Thanh Hà, khu sinh thái Cẩm Thanh… khiến cơ 
sở hạ tầng phục vụ du lịch như đường sá, nhà vệ sinh, nước sinh hoạt, thu gom rác 
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thải… không tương thích. Hội An cần có các biện pháp “giảm tải” du lịch như quy 
hoạch bãi đỗ xe, lập lại trật tự vận chuyển khách, tăng cường thêm các công trình 
phục vụ du lịch để đáp ứng nhu cầu phát triển và đặc biệt cần xây dựng lộ trình phát 
triển du lịch bền vững bằng cách có thêm nhiều khu du lịch sinh thái, du lịch cảnh 
quan làng quê góp phần giảm tải du lịch cho khu phố cổ. Hội An đang hướng tới việc 
đa dạng các sản phẩm du lịch bằng tour, tuyến mới, các loại sản phẩm lưu niệm thủ 
công mỹ nghệ bản địa với giá cả hợp lý, hấp dẫn… 

Việc xây dựng một môi trường du lịch văn hóa, văn minh mà người phố Hội vốn 
có truyền thống “nhân tình thuần hậu” xem ra là “vấn đề của mọi vấn đề”. Làm thế 
nào thành tố “con người Hội An” với vẻ đẹp ứng xử Hội An, giá trị văn hóa Hội An 
trong nếp sống, lối sống - nguồn tài nguyên nhân văn của cha ông hun đúc nên, một 
nguồn vốn xã hội vô giá trong mũi nhọn kinh tế du lịch được phát huy hiệu quả, ích 
dụng trong du lịch, luôn là một vấn đề cần được chăm chút, nâng niu, tự vấn hàng 
ngày không chỉ riêng ai… 

Phùng Tấn Đông 
 
 * Ngày 13/3/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Du lịch… chữa bệnh (clip) 
 Suốt 11 năm qua, Hội An có một tour du lịch khá độc đáo là kết hợp với việc 

chữa bệnh cho đoàn khách hàng trăm người đến từ nhiều quốc gia, châu lục. 
Vào tháng 3 năm nay, đoàn khách này quay trở lại với số lượng 400 thành viên 

đến từ 25 quốc gia thuộc các châu lục trên toàn thế giới. 
Người phụ trách dẫn đoàn, ông Ser Beheryon - Trường Universal Medicine (Úc) 

cho biết cách đây 11 năm, khi qua Việt Nam khảo sát, ông đã đi nhiều tỉnh thành 
trước khi đặt chân đến Hội An và quyết định chọn nơi này để thực hiện tour. 

Theo ông Ser Beheryon, Hội An có điều kiện sống với không khí trong lành, 
nguồn thực phẩm cá và rau sạch cùng sự yên tĩnh để phát huy tốt nhất liệu pháp chữa 
bệnh bằng việc khai phóng tinh thần, xả stress. Với đặc điểm rộng lớn, yên tĩnh và sát 
biển, khu Tropical Beach Hoi An Resort được lựa chọn là điểm dừng chân của đoàn. 

Tất cả 400 người này đều đang mắc bệnh hoặc có biểu hiện của bệnh tật. Phần 
lớn họ là những người lớn tuổi với các căn bệnh phổ biến như tiểu đường, thái hóa 
cột sống, rối loạn tâm lý… 

Một trong những người gắn bó với loại hình du lịch này suốt 11 năm qua là bà 
Eunice Minford (52 tuổi), vốn là một bác sĩ phẫu thuật. Thời điểm đó, bà có vấn đề 
về tinh thần nên tham gia tour này. Trở về sau chuyến đi kéo dài khoảng một tháng, 
bà nhận ra sự hiệu quả nên gắn bó đến bây giờ. Bà bảo rằng, chuyến đi với các liệu 
pháp chữa bệnh, thực đơn đầy thực phẩm xanh - sạch đã mang lại những lợi ích rất 
lớn về sức khỏe cho cơ thể bà cũng như những người tham gia. 

Ông Huy Nguyễn - chủ khu Tropical Beach Hoi An Resort cho biết, sở dĩ đoàn 
chọn thực hiện tour vào tháng 3 hằng năm là vì thời điểm này là mùa cá chẽm và cá 
thu - 2 loại cá đoàn khách này rất thích. Trong thời gian một tháng ở đây, cùng với sử 
dụng các liệu pháp vật lý trị liệu, họ còn kết hợp ngồi thiền và tránh tuyệt đối sử dụng 
các chất kích thích. 

“Về ăn uống, thực đơn có đến 80% các loại rau củ quả được canh tác theo 
phương pháp hữu cơ. Họ tránh xa các loại thịt mà chỉ sử dụng các loại hải sản được 
chế biến bằng phương pháp luộc và nướng, không dùng dầu mỡ cũng như rất ít gia 
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vị” - ông Huy Nguyễn cho biết. Cũng theo ông Huy Nguyễn, nguồn rau ở đây đều 
được lấy từ làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, Hội An). 

Trong khi đó, ông Nguyễn Như Nguyện - Giám đốc Tropical Beach Hoi An 
Resort cho rằng, mục đích chính của đoàn khách này là tìm đến nơi có điều kiện tốt 
để cải thiện sức khỏe. Nhưng ngoài ra, họ còn có nhu cầu rất lớn về mua sắm và tham 
quan các điểm du lịch. Theo ước tính, mỗi đơn đặt hàng về quần áo, túi xách của họ ở 
Hội An đều có giá hơn 1.000USD, cộng với việc trải nghiệm các dịch vụ ở những 
điểm tham quan, toàn chuyến đi số tiền mà đoàn khách này chi ra tại Hội An lên đến 
hơn 7 triệu USD. 

“Nói như vậy để thấy rằng, đối tượng khách hàng của các tour du lịch kết hợp 
phương pháp chữa bệnh này mang lại nguồn thu lớn cho các doanh nghiệp du lịch và 
người dân ở Hội An. Và tất nhiên, để đáp ứng các yêu cầu về loại hình du lịch này, 
chúng ta không chỉ đầu tư vào cơ sở vật chất mà còn quan tâm nhiều đến chất lượng 
dịch vụ để khẳng định uy tín với du khách” - ông Nguyện cho biết thêm. 

Phan Vinh - Xuân Thọ 
 

 * Ngày 19/3/2018, Báo Dân Trí đăng bài: 6 thành phố của Việt Nam lọt top 
điểm đến tháng 3 

6 thành phố của Việt Nam: Hà Nội, Huế, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang và 
TP.HCM được Trang web du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor gợi ý cho du khách 
trong top 8 điểm đến khu vực Đông Nam Á hiện nay. 

Hội An 
Nằm ở khoảng giữa vùng duyên hải miền trung Việt Nam, Hội An là một hình 

mẫu được bảo tồn tốt của một thương cảng Đông Nam Á quan trọng từ thế kỷ 15 - 
19. Không ồn ã như Hà Nội hay Tp. Hồ Chí Minh là những nơi chật kín xe máy, Hội 
An thanh bình và mang nhiều vẻ đẹp văn hóa hòa trộn từ Pháp, Nhật Bản cho tới 
Trung Quốc. Dừng chân ở một quán trà hay hiệu may truyền thống, du khách đều có 
thể cảm nhận được không gian phố cổ với những ngôi nhà quét ve vàng, nằm dọc 
sông Thu Bồn. Ôtô và xe máy không được lưu thông trong trung tâm phố cổ vào một 
số khung giờ, vì thế du khách chỉ có thể khám phá bằng cách đi bộ hoặc đạp xe. 

Theo Báo Tổ Quốc 
 

6. AN NINH –TRẬT TỰ 
* Ngày 3/3/2018, Báo MotTheGioi.vn đăng bài: Tàu SAR 412 cứu sống 

thuyền viên bị tai nạn nguy kịch trên biển 
Sáng 3/3, trong lúc hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, thuyền viên tên 

Nguyễn Văn Sanh (49 tuổi, trú phường Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam) bị tai nạn 
lao động mặt đập vào tời cuốn dây, chấn thương vùng đầu và nhiều vị trí khác trên cơ 
thể, nạn nhân khó thở, toàn thân bị tê liệt. 

Lúc này thuyền viên bị nạn ở trên tàu QNa 92950 TS, cách Đà Nẵng khoảng 52 
hải lý về hướng Đông. Thuyền trưởng tàu QNa 92950 TS là ông Phạm Văn Du (trú 
tại phường Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam) đã liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm 
kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) yêu cầu hỗ trợ cứu nạn. 
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Ngay sau khi nhận tin báo, Vietnam MRCC đã tiến hành công tác tư vấn y tế từ 
xa, hướng dẫn cho thuyền viên tàu cá cầm máu, sơ cứu cho nạn nhân tại chỗ, đồng 
thời điều động tàu SAR412 trực tại Đà Nẵng đi cứu nạn khẩn cấp. 

Đến14 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận tàu QNa 92950 TS, 
nhanh chóng chuyển nạn nhân lên tàu cứu nạn thực hiện cấp cứu nạn nhân. Qua thăm 
khám, bác sĩ tàu cứu nạn của Vietnam MRCC xác định nạn nhân bị chấn thương 
vùng mặt, gãy xương hai cánh tay do tời quấn, nghi ngờ gãy xương sườn số 6 và 7 
bên trái, tình trạng hết sức nguy hiểm. Tàu cứu nạn lập tức khẩn cấp đưa nạn nhân về 
đất liền. 

Lúc 18 giờ 30 ngày 3/3, tàu SAR412 đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bàn giao 
nạn nhân Nguyễn Văn Sanh cho cơ quan chức năng chuyển đến bệnh viện tiếp tục 
điều trị. 

Bình An – Ánh 
 

* Ngày 6/3/2018, Báo Người Đưa Tin đăng bài: Nhà hàng, quán bar tại phố 
cổ Hội An hoạt động phức tạp 

Ngày 6/3, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng 
Nam cho biết, vừa có quyết định chấn chỉnh tình hình mất an ninh trật tự tại các nhà 
hàng, quán bar hoạt động quá 24h hàng ngày. 

Ông Sơn chia sẻ, nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân kinh doanh tăng thêm thu 
nhập, cải thiện đời sống kinh tế, đồng thời giải quyết nhu cầu việc làm trên địa bàn, 
thành phố đã cho phép các cơ sở nhà hàng tổ chức thêm dịch vụ đồ uống, giải khát 
đến 24 h hàng ngày để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí về đêm của du khách. Tuy 
nhiên, gần đây, hoạt động của các cơ sở nhà hàng, bar này đã có những diễn biến 
phức tạp. 

Các nhà hàng, quán bar thường xuyên hoạt động quá giờ quy định, mở âm thanh 
gây tiếng ồn lớn, để bàn, ghế lấn chiếm lòng đường. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố 
còn xuất hiện việc nhân viên phát tờ rơi, lực lượng xe thồ làm cò mồi… Hiện tượng 
này gây ra nhiều vụ việc mất an ninh trật tự, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và 
thương hiệu của du lịch Hội An. 

Sau khi xem xét tình hình thực tế, TP.Hội An yêu cầu các chủ nhà hàng, quán 
bar nghiêm túc rút kinh nghiệm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của cơ sở, tuân thủ 
đúng quy định của pháp luật nói chung và thành phố nói riêng. Thời gian hoạt động 
kinh doanh không quá 24h hàng ngày; chủ động thông báo trước 15 phút cho du 
khách biết về việc ngừng hoạt động. 

Thông tin, quảng bá về thời gian hoạt động trên các bảng quảng cáo, tờ rơi… 
Thành phố yêu cầu không phát tờ rơi trên đường phố. Đặc biệt, các cơ sở kinh doanh 
chấm dứt ngay việc quảng cáo quá giờ kinh doanh trên các trang web, trang mạng 
điện tử… 

Phía thành phố cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định mở thiết 
bị âm thanh có độ ồn không quá 50 dB sau 22 h hàng ngày. Chỉ được để bàn ghế kinh 
doanh trong phạm vi không gian từ cơ sở ra đến vạch đỏ lề đường, không lấn chiếm 
vỉa hè, lòng đường. 

Các cơ sở kinh doanh cũng không được bán các loại chứa chất kích thích cho du 
khách như bóng cười. Chủ, quản lý cũng cần theo dõi, có biện pháp đảm bảo an toàn 
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cho những khách có dấu hiệu say xỉn khi rời quán. Thành phố nghiêm cấm việc sử 
dụng các đối tượng xe thồ làm môi giới kinh doanh. 

Bên cạnh đó, UBND TP.Hội An cũng yêu cầu Phòng Thương mại và Du lịch 
nghiên cứu hướng dẫn các chủ nhà hàng, bar hình thành Câu lạc bộ để sinh họat 
nhằm có giải pháp bảo vệ quyền lợi chung của các cơ sở như không phá giá, không 
sử dụng cò mồi, có phương án kết nối kinh doanh với các cơ sở lưu trú… 

UBND các phường tại thành phố cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm khắc 
các trường hợp hoạt động kinh doanh sai phạm. Đặc biệt, cần có biện pháp quản lý, 
kiểm soát hoạt động của các đối tượng xe thồ đêm, củng cố tăng cường phát huy mô 
hình Tổ tự quản để đảm bảo an toàn xã hội. 

Công an cũng cần nghiên cứu tăng cường lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh 
trật tự vào ban đêm tại các “điểm nóng” du lịch của thành phố. 

Nguyễn Duy Cường 
 
* Ngày 14/3/2018, Báo Biên Phòng (Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng) đăng bài:  

Bắt giữ 5 phương tiện khai thác cát trái phép tại khu vực Cửa Đại 
Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (BĐBP Quảng Nam) vừa phối hợp với cơ 

quan chức năng bắt giữ 5 phương tiện khai thác cát trái phép. 
Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết, sau thời 

gian theo dõi, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 12/3, đơn vị phối hợp với Công an TP Hội 
An, tỉnh Quảng Nam triển khai lực lượng bắt giữ 5 tàu sắt đang hút cát trái phép tại 
khu vực Cửa Đại thuộc địa phận xã Cẩm Thanh (TP Hội An) với quy mô lớn. 

Đó là các tàu QNa 0339, QNa 1085, ĐNa 0313, QNa 0122 và QNa 0113, lần 
lượt do các lái tàu Bùi Hương (SN 1993, trú tại xã Bình An, huyện Thăng Bình), 
Nguyễn Viết Sạn (trú tại xã Điện An, thị xã Điện Bàn), Phạm Quang (SN 1966, trú 
tại Điện Thọ, thị xã Điện Bàn), Bùi Tấn Hai (SN 1976, trú tại xã Bình Triều, huyện 
Thăng Bình) và Lê Văn Hòa (SN 1975, trú tại xã Cẩm Thanh, TP Hội An) điều 
khiển. 

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện, các lái tàu không xuất 
trình được giấy phép khai thác cát, không có giấy tờ liên quan đến con người và 
phương tiện. 

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

Hồng Anh - Văn Vinh 
 

 * Ngày 18/3/2018, BáoTài Nguyên và Môi Trường đăng bài: Công an TP. 
Hội An triệt phá thành công chuyên án cướp giật tài sản  

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP. Hội An cho biết, đơn vị vừa triệt 
phá thành công một chuyên án cướp giật tài sản do 2 đối tượng gây ra trên địa bàn 
thành phố. 

Tối 13/3, tại đường Lê Văn Hưu, phường Tân An (TP. Hội An) đã xảy ra vụ 
cướp giật tài sản của chị Huỳnh Thị H. (46 tuổi, trú phường Tân An). Trước tình hình 
tội phạm cướp giật diễn biến hết sức phức tạp, Công an TP. Hội An đã xác lập 
chuyên án truy xét về cướp giật tài sản nhằm tập trung mọi biện pháp nghiệp vụ để 
phá án trong thời gian sớm nhất. 
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Qua công tác trinh sát, Công an TP. Hội An đã xác định 2 đối tượng thực hiện 
hành vi cướp giật tài sản của chị Huỳnh Thị H. trên đường Lê Văn Hưu là Dương 
Chiến Thắng (19 tuổi, trú khối An Phong, phường Sơn Phong, TP. Hội An) và (46 
tuổi, trú phường Tân An) và đối tượng Nguyễn Khánh Huy (18 tuổi, trú phường Cẩm 
Châu, TP. Hội An). 

Cả hai thường sử dụng xe máy BKS 92C1-182.07 đi lại nhiều lần vào các buổi 
chiều trên nhiều tuyến đường thuộc phường Tân An, Cẩm Châu, Sơn Phong và có 
biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 
tối 14/3, Công an Hội An xác định đối tượng Huy đang chơi game ở một tiệm 
internet tại phường Sơn Phong nên đã mời đối tượng về cơ quan Công an làm việc. 

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Huy đã thừa nhận vào tối 13/3, Thắng điện 
thoại rủ Huy điều khiển xe máy chở Thắng đi tìm “con mồi” để thực hiện hành vi 
cướp giật tài sản. Khi đến đường Lê Văn Hưu, phường Tân An thì phát hiện chị 
Huỳnh Thị H. (46 tuổi, trú phường Tân An) đi xe đạp phía trước có để chiếc túi xách 
trong giỏ xe. Lúc này, Huy điều khiển xe máy áp sát phía sau bên trái chị H. để 
Thắng ngồi phía sau giật chiếc túi xách trong giỏ xe đạp của chị H. rồi tẩu thoát. 

Sau khi thực hiện vụ cướp giật túi xách của chị H., Huy chở Thắng tiếp tục đi 
đến đường Cửa Đại thì phát hiện anh Shige Ikuzawa (35 tuổi, du khách người Nhật) 
đi xe đạp phía trước. Thắng nói Huy điều khiển xe máy áp sát từ phía sau, bên phải 
để giật chiếc túi xách của anh Ikuzawa để trong giỏ xe đạp, bên trong có 1 ĐTDĐ 
Iphone 6, 10.000 Yên Nhật và một số vật dụng cá nhân rồi tẩu thoát… 

Mở rộng điều tra, Công an TP. Hội An còn phát hiện từ đầu tháng 3/2018, Huy 
đã cùng với Thắng thực hiện tổng cộng 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Hội 
An. Hiện Huy và Thắng đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra mở rộng 
chuyên án. 

Ngoài ra, đối tượng Dương Chiến Thắng đã có 2 tiền sự về hành vi sử dụng trái 
phép chất ma túy và đã bị TAND TP. Hội An tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm 
cắp tài sản nhưng chưa thi hành án. 

Vũ Thành 
 

* Ngày 19/3/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Hội An: Hai công dân dũng cảm 
bắt cướp 

Phát hiện du khách bị cướp tài sản, 2 công dân phường Cẩm Châu (TP.Hội An) 
đã dũng cảm đuổi theo và bắt tên cướp. 

Khoảng 20 giờ 30 ngày 16/3, Nguyễn Đình Hoàng (SN 1995, trú thôn Kim Đôi, 
xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điểu khiển xe máy BKS 
75E1-117.38 đến đường Huyền Trân Công Chúa (phường Cẩm Châu) hóng mát. 

Đang ngồi hóng mát nhưng khi thấy bà Kelly William (SN 1963, quốc tịch Úc) 
đi xe đạp, trên giỏ xe có một túi xách, Hoàng nảy sinh ý định cướp giật tài sản. 
Hoàng điều khiển xe máy áp sát xe đạp của bà Kelly rồi bất ngờ giật túi xách, bên 
trong có 1 điện thoại di động, hơn 1,2 triệu đồng và một số vật dụng cá nhân. 

Phát hiện nữ du khách bị đối tượng Hoàng cướp tài sản, anh Đoàn Ngọc Dương 
(SN 1995) và anh Lê Hồng Phong (SN 1990, cùng trú phường Cẩm Châu) lấy xe máy 
đuổi theo khống chế, bắt giữ Hoàng cùng tang vật và bàn giao cho lực lượng công an. 
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Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An đang củng cố hồ sơ để khởi 
tố đối tượng Nguyễn Đình Hoàng về hành vi cướp giật tài sản. 

* Khoảng 20 giờ ngày 18/3, gia đình anh Lương Hoàng Phong (SN 1978, trú 
khối phố Phước Hòa, phường Cửa Đại, TP.Hội An) bị kẻ gian đột nhập vào hiệu 
buôn lấy trộm 7 triệu đồng. 

Chỉ 1 tiếng đồng hồ sau khi nhận tin, Công an TP.Hội An đã điều tra, làm rõ đối 
tượng gây án là Phan Hồng Yến Nhung (SN 1994, trú xã Phước Kiểng, huyện Nhà 
Bè, TP.Hồ Chí Minh). 

Qua đấu tranh, Nhung khai nhận cùng ngày đã đột nhập và nhà chị Võ Thị Lài 
(SN 1989, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) trộm 1 chiếc ví bên trong có 300 
USD, 1 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác. 

Phương Nam 
 

 
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. 
 
 
 


