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Từ ngày 21/3 đến ngày 31/3/2018 các báo đã có khoảng 17 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 
* Kỷ niệm 10 thành lập thành phố Hội An là nội dung được nhiều hãng thông tấn 

báo chí, đăng tin, bài trong thời gian qua như: Báo điện tử Nước CHXHCN VN “ Thủ 

tướng trải lòng về Hội An”;  Hội An nhìn lại chặng đường 1 thập kỉ được công nhận 

thành phố đô thị loại 3 (Báo Công Thương)… 
 * Báo Thông Tấn Xã Việt Nam số ra ngày 25/3/2018 đăng bài: Thủ tướng: Hội 

An phải phấn đấu trở thành đô thị cổ du lịch hàng đầu khu vực và thế giới 
Tối 24/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ Kỷ niệm 10 năm 

Hội An trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước 
Đặng Thị Ngọc Thịnh và đông đảo người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đang 
du ngoạn tại Di sản văn hóa thế giới đặc biệt này. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển của vùng đất và con người Hội An, đã có 
nhiều lần thay đổi về địa lý hành chính và khắc ghi nhiều dấu ấn lịch sử. Nhưng Nghị 
định của Chính phủ năm 2008 về việc thành lập Thành phố Hội An là một dấu mốc có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng, nâng thêm tầm vóc của Hội An với vai trò là một đô thị trung 
tâm du lịch của tỉnh Quảng Nam và của khu vực.  

Con số hơn 3,2 triệu lượt du khách đến Hội An năm 2017, tăng gần 200% so với 
10 năm trước và ngành Du lịch - Dịch vụ - Thương mại chiếm tỷ trọng 70% tổng giá trị 
sản xuất của thành phố là minh chứng cho sức hấp dẫn của thương hiệu du lịch Hội An. 
Du lịch đã kích thích và thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
đặc biệt là xuất khẩu tại chỗ. Đời sống của nhân dân Hội An ngày càng được cải thiện 
và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố năm 2008 đạt mức hơn 17 
triệu đồng, đến nay đã tăng lên hơn 40 triệu đồng. 

Điều đặc biệt là trong mười năm qua là trình độ dân trí, nếp sống thị dân đã được 
nâng lên đáng kể, không chỉ ở đô thị mà ở các vùng nông thôn; kinh tế phát triển nhanh 
nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa vốn có của từng vùng, từng địa phương. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng trước sự thay 
đổi hàng ngày của đô thị cổ, thành phố du lịch nổi tiếng Hội An và bày tỏ ấn tượng 
trước những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội An đạt được 
trong 10 năm qua. 

Cho rằng Hội An tiếp tục được bè bạn gần xa yêu mến, thương hiệu du lịch Hội An 
ngày càng được khẳng định trên bản đồ du lịch thế giới, Thủ tướng dành những tình 
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cảm sâu lắng với mảnh đất, con người Hội An qua hai câu thơ: Hôm nay về lại Hội An, 
tình người, tình đất ngập tràn trong tim. 

Nhắc lại những nghiên cứu về lịch sử giao thương của Hội An, Thủ tướng nhấn 
mạnh cần tiếp tục xây dựng Hội An trở thành một thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch 
với yêu cầu gắn không gian văn hóa tĩnh lặng với một sinh lực mạnh mẽ để phát triển 
du lịch bền vững hơn. 

Chia sẻ tầm nhìn phát triển Hội An, Thủ tướng nêu rõ, Hội An phải phấn đấu trở 
thành đô thị cổ du lịch hàng đầu trong khu vực và thế giới. Với tiềm năng, lợi thế và uy 
tín, thương hiệu Hội An, một điểm đến hấp dẫn trong tam giác di sản văn hóa thế giới 
Huế - Hội An - Mỹ Sơn, cùng sự thuận lợi về giao thông, cả đường bộ, đường sông, 
đường biển và truyền thống mở cửa, khả năng chủ động hội nhập sâu rộng, thành phố 
Hội An hoàn toàn có thể nắm bắt những cơ hội để bứt phá vươn lên mạnh mẽ hơn. 

Một yêu cầu đặt ra cho Hội An, theo Thủ tướng là vừa kế thừa có chọn lọc những 
tinh hoa, trí thức, tinh thần cách mạng, kinh nghiệm, thành quả của các thế hệ đi trước, 
đồng thời phải nắm được lợi thế, thời cơ, đề ra những phương hướng nhiệm vụ phát 
triển, xác định nguồn lực để thúc đẩy địa danh này trở thành một đô thị sinh thái, văn 
hóa, du lịch, năng động, giàu bản sắc, hiện đại và bền vững trong thời kỳ mới. 

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Hội An giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa 
phát triển kinh tế với gìn giữ bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa, bảo đảm an sinh xã 
hội. Cùng với đó là tiếp tục xác định nguồn tài nguyên di sản, tài nguyên sinh thái là 
động lực phát triển của địa phương. Phát triển mạnh mẽ các loại hình du lịch, khai thác 
lợi thế các làng nghề, di tích phố cổ, sinh thái và cộng đồng để mọi người dân đều được 
hưởng lợi từ sự tăng trưởng này. Thủ tướng đề nghị chú trọng xây dựng văn hóa kinh 
doanh, dịch vụ trong mỗi gia đình, mỗi cá nhân, từng doanh nghiệp, vì sự phát triển bền 
vững, góp phần bảo vệ và vinh danh thương hiệu, uy tín Hội An trong cả nước và quốc 
tế. 

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục 
quan tâm hỗ trợ Hội An xây dựng và trình duyệt quy hoạch chung đô thị thành phố Hội 
An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; đề án về 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 để tạo cơ sở và động lực 
thúc đẩy thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian đến. 

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản 
văn hóa gắn với phát triển du lịch và xây dựng thành phố sinh thái huy động các nguồn 
lực xã hội cần thiết để đầu tư cho công tác nghiên cứu, tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp 
và xâm hại khu phố cổ, các di tích lịch sử cách mạng, các làng nghề truyền thống; bảo 
tồn và phát triển bền vững khu dự trữ sinh quyển thế giới và các danh thắng ở Hội An. 

Mỗi con người Hội An nói riêng xứ Quảng nói chung phải có trách nhiệm gìn giữ, 
phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể mà các bậc tiền nhân đã để lại trên 
mảnh đất này không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn cho các thế hệ tương lai, Thủ tướng 
mong muốn. 

Nhấn mạnh đến yêu cầu xây dựng Hội An phát triển bền vững và lấy văn hóa, con 
người làm nhân tố trung tâm, Thủ tướng đề nghị tiếp tục ưu tiên phát triển du lịch cộng 
đồng, nâng cao hơn nữa lợi ích, trách nhiệm của người dân và xem đây là yếu tố hàng 
đầu của phát triển bền vững của du lịch Hội An. 

Trước mắt cũng như lâu dài, phải đặc biệt chú trọng, gìn giữ phát huy những bản 
sắc tốt đẹp của con người Hội An, xứng đáng là chủ nhân của Di sản văn hóa thế giới, 
của thành phố Anh hùng. 
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“Phố cổ thực sự chỉ có hồn, Hội An thực sự là điểm đến hấp dẫn khi chủ nhân của 
nó, những con người Hội An thực sự là con người văn hóa”, Thủ tướng nói và nhấn 
mạnh điều này thể hiện trước hết trong nhận thức và hành vi ứng xử tốt đẹp đối với di 
sản văn hóa mà ông cha tạo dựng, đối với tài nguyên sinh thái nhân văn, đối với cộng 
đồng xã hội, đối với du khách và đối với bản thân mình. 

Đi liền với đó là tạo môi trường thuận tiện, nuôi dưỡng và khích lệ, khai phóng tư 
duy nâng tầm trí tuệ, khơi dậy tiềm năng của mỗi cá nhân, mỗi tập thể lao động và của 
cả cộng đồng, động viên và tạo điều kiện cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành 
phố phát huy ý chí tự lực, tự cường, cần kiệm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ra sức làm 
giàu cho mình và cho quê hương, đất nước. 

Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống quý báu, với tinh thần khởi nghiệp, luôn dấn 
thân vì quê hương, không ngừng tìm tòi cái mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm của người dân xứ Quảng, của người dân Hội An, Đảng bộ, chính quyền Hội An 
sẽ luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng có quyết tâm cao và hành động quyết liệt để 
phấn đấu đạt được mục tiêu xây dựng Hội An thành đô thị cổ du lịch hàng đầu trong 
khu vực và thế giới. 

Nhân dịp công tác tại Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, 
tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tặng; ông Huỳnh Hoặc, cán bộ lão thành 
Cách mạng 55 tuổi Đảng, trú tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An. 

Quang Vũ – Trần Tĩnh 
 

* Ngày 29/3/2018, trang Thời Báo (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đăng tin: 
Khai trương trung tâm kim hoàn PNJ Hội An 

Không ngừng đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, nhằm mang đến cho khách 
hàng nhiều tiện ích mua sắm, mới đây CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã tổ 
chức Khai trương Trung tâm Kim hoàn (TTKH) PNJ Hội An tại 310 Lý Thường Kiệt, 
phường Tân An, TP. Hội An (Quảng Nam).   

Với vị thế thương hiệu trang sức và kim cương hàng đầu Việt Nam, PNJ luôn 
mang đến cho khách hàng những dòng sản phẩm trang sức tinh xảo, chất lượng và đa 
dạng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng toàn quốc nói chung và Hội An nói 
riêng. Tiếp tục khẳng định những giá trị thiết thực mà PNJ mang đến khách hàng là sự 
thuận tiện khi mua hàng với hệ thống phân phối không ngừng phát triển tại nhiều khu 
vực tỉnh thành. 

Với sự chuyển đổi cửa hàng từ địa điểm 633 Hai Bà Trưng, phường Cẩm Phô, TP. 
Hội An qua địa điểm 310 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, TP. Hội An với không gian 
mua sắm rộng hơn sẽ đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời khi đến 
tham quan mua sắm. 

Nhân dịp khai trương TTKH PNJ Hội An, PNJ ưu đãi lên đến 10% các sản phẩm 
trang sức đá màu và ngọc trai, ưu đãi 5% trang sức bạc PNJSilver. Bên cạnh đó, cửa 
hàng còn dành tặng khách hàng những phần quà hấp dẫn như tặng áo mưa PNJ với hóa 
đơn từ 4 đến dưới 10 triệu, tặng mũ bảo hiểm/ dù PNJ đối với hóa đơn từ 10 triệu đồng 
trở lên cho những khách hàng mua sản phẩm PNJ; và tặng túi canvas cho những khách 
hàng mua sản phẩm PNJSilver với hóa đơn trên 700 nghìn đồng… 

Nghi Lộc 
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2. SỰ KIỆN – VẤN ĐỀ 
* Ngày 21/3/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Chia sẻ nghiệp vụ trùng tu, bảo 

tồn di sản 
Hiện nay, tại Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đang hình thành 

một nhóm hướng dẫn viên dành riêng cho du khách có nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu về 
nghiệp vụ trùng tu, bảo tồn di sản. 

Khách đăng ký tham gia chương trình này thường là người châu Âu khá lớn tuổi, 
học vấn cao, đôi khi cũng có một số khách trẻ tuổi hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa 
- xã hội. Họ mong muốn được tìm hiểu về công tác tu bổ, bảo tồn của chính quyền và 
người dân Hội An. 

Một nhóm cán bộ của Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An gồm 
những chuyên viên Phòng Bảo tàng, Phòng Quản lý di tích sẽ đón khách tại khu phố cổ. 
Sau đó đưa họ đến công viên Kazik, đến các bảo tàng, các ngôi nhà đang hoặc mới được 
trùng tu. 

Tại công viên Kazik, khách sẽ được nghe kể về những đóng góp của kiến trúc 
sư Kazik (người Ba Lan) với việc lập hồ sơ trình UNESCO đề nghị tổ chức này công 
nhận đô thị cổ Hội An là Di sản văn hóa thế giới. Trong lúc di chuyển, du khách sẽ 
tham gia một trò chơi đòi hỏi sự quan sát, nhận biết để cùng khám phá, nhận diện sự 
khác nhau của mặt tiền các ngôi nhà. 

Sau khi được thưởng thức trà Việt tại không gian giếng trời của Bảo tàng Văn hóa 
dân gian, du khách được đến một ngôi nhà đang tiến hành trùng tu. Tại đây, khách vừa 
được thấy công việc trùng tu di tích, vừa được các chuyên viên Trung tâm Quản lý bảo 
tồn di sản văn hóa Hội An chia sẻ những câu chuyện về quy trình của việc tu bổ một 
công trình. 

Một chuyên viên của Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết: 
“Những năm qua trung tâm thường được đón tiếp các vị khách trong mạng lưới di sản 
quốc tế đến trao đổi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm bảo tồn di sản Hội An. Chúng tôi 
nhận thấy, ngoài những vị khách của trung tâm, một số du khách nước ngoài khi đến 
Hội An cũng muốn tiếp cận những kiến thức chuyên sâu về bảo tồn di sản. Vì vậy 
chúng tôi cùng nhau hình thành và xây dựng chương trình này để góp phần quảng bá 
công tác bảo tồn của người dân, cơ quan chuyên môn và chính quyền Hội An”. 

Du khách tham gia chương trình đặc biệt thích thú với những câu chuyện về chủ 
nhân của ngôi nhà và những câu chuyện về vai trò của từng phần trong ngôi nhà cổ như 
gian bếp, gian nhà thờ. Họ cũng rất tò mò về tầm quan trọng khác nhau của vị trí phía 
bên trái, bên phải ngôi nhà cổ... 

Hy vọng, trong tương lai, nhóm cán bộ, chuyên viên này của trung tâm sẽ duy trì, 
phát huy tốt hoạt động hướng dẫn du khách theo hướng chuyên môn để góp phần quảng 
bá đến du khách quốc tế về công tác bảo tồn, tu bổ di tích tại Hội An. Đây cũng là công 
việc nhằm phát huy sự tìm hiểu, học hỏi chuyên môn của thế hệ chuyên viên trẻ 
trong Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đối với những thế hệ cán bộ 
từng có bề dày kinh nghiệm trong việc bảo tồn, tu bổ di tích. 

Khiếu Thị Hoài 
 

* Ngày 28/3/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Đi trên gian khó 
Ngày 28/3/1930, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập. Theo sự chỉ đạo của 

Xứ ủy Trung kỳ, Tỉnh ủy phân công lại trách nhiệm công tác của các đồng chí Tỉnh ủy 
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viên. Trong đó, đồng chí Phan Văn Định làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thâm làm 
Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đại Quả được phân công phụ trách công tác tuyên 
truyền, huấn luyện, tổ chức. Trong thời gian này Tỉnh ủy đã thành lập được chi bộ đảng 
đầu tiên ở Hội An do đồng chí Hà Mùi làm Bí thư. 

Ngôi nhà bí mật 
Những ngày đầu thành lập, Tỉnh ủy chưa có địa điểm cố định và an toàn để thuận 

tiện cho việc liên lạc, in ấn truyền đơn, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền và đấu 
tranh. Vì thế các đồng chí trong Tỉnh ủy quyết định mua một ngôi nhà tranh nhỏ của 
ông Nguyễn Gừng ở xóm Da, ấp Xuân Lâm, Cẩm Phô (nay là khối phố 5, phường Cẩm 
Phô, Hội An). Tuy nhiên, lúc này bọn mật thám theo dõi và kiểm soát gắt gao nên việc 
cơ quan bí mật của Tỉnh ủy nằm ngay cạnh cơ quan đầu não - Tòa Công sứ Pháp là 
chuyện hết sức khó khăn và tưởng chừng không thể. Để đảm bảo bí mật, Tỉnh ủy chỉ 
đạo tổ chức đám cưới giả cho chị Trần Thị Dư và anh Nguyễn Lộc, sau khi cưới vợ 
chồng về đây ở. Về sự kiện này, theo hồi ký của đồng chí Phan Văn Định, trích trong 
cuốn “Buổi đầu gieo hạt”, có ghi: “Lúc bấy giờ chúng tôi đã có cơ quan của Tỉnh ủy. 
Đấy là một căn nhà tranh hai gian, bên trong ngăn một cái buồng để làm chỗ ấn loát - 
nằm lẫn trong khu lao động, ít người để ý. Trụ sở cơ quan chủ yếu dùng làm nơi ấn loát 
tài liệu, là địa chỉ liên lạc của Tỉnh ủy. Lúc đầu chúng tôi định bố trí nữ đồng chí Dư và 
đồng chí Lắm ở đó để trực và làm công việc cơ quan, nhưng đồng chí Lắm thấy mình là 
người cùng phố, ở với chị Dư không tiện (lúc này đồng chí Dư và đồng chí Lắm có ý 
thương nhau - sau này lấy nhau), cơ quan lại cần 
có hai người. Chọn ai ở với chị Dư cho dễ che mắt 
mật thám? Thật là khó. Công việc lúc ấy bề bộn, 
gấp rút. Sau đồng chí Lắm nói với đồng chí Trần 
Cần - anh ruột chị Dư: Nên đưa một đảng viên từ 
xa tới ở với chị Dư. Người ấy phải biết nghề trong 
phố. Và cần tổ chức một lễ cưới giả để đánh lừa 
bọn Pháp”. 

Trong ngôi nhà bí mật này, Tỉnh ủy bố trí 
một buồng riêng để đồng chí Trần Đại Quả và các 
đồng chí Tỉnh ủy viên làm nơi in báo Lưỡi Cày - 
tờ báo đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Còn 
đồng chí Trần Thị Dư được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ 
liên lạc với Xứ ủy Trung kỳ ở Đà Nẵng để nhận 
các mẫu in và phân phát tài liệu, truyền đơn cho 
các đầu mối cơ sở đảng trong tỉnh. 

Ghi dấu buổi đầu 
Từ tháng 4 đến tháng 10/1930, Tỉnh ủy đã đề 

ra nhiều chủ trương quan trọng góp phần phát 
triển phong trào cách mạng địa phương. Đầu tiên 
đó là đợt đấu tranh nhân kỷ niệm ngày Quốc tế 
Lao động 1/5/1930. Trong đợt này Tỉnh ủy chỉ đạo 
tổ chức treo cờ búa liềm và rải truyền đơn cách 
mạng ở khắp nơi trong tỉnh như Đà Nẵng, Hội An, 
Điện Bàn, Duy Xuyên... tạo được sự chú ý của các 
tầng lớp nhân dân. Giữa tháng 5/1930, Tỉnh ủy chỉ 
đạo Chi bộ Hội An tổ chức lại cuộc mít tinh kỷ 

Mặc dù thời gian cơ quan bí mật 
đứng chân tại Hội An tương đối 
ngắn, nhưng những hoạt động 
diễn ra ở đây có ý nghĩa rất quan 
trọng trong buổi đầu thành lập và 
lãnh đạo cách mạng của Tỉnh ủy 
Quảng Nam. Ngôi nhà tranh 
không còn nữa, nhưng địa điểm 
này đã được công nhận Di tích 
Lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định 
số 1161/QĐ-UB ngày 7/4/2008 
của UBND tỉnh. Hiện nay địa 
điểm này đã được gắn bia Di tích 
lịch sử cách mạng cơ quan bí mật 
của Tỉnh ủy Quảng Nam với nội 
dung: “Theo sự chỉ đạo của Tỉnh 
ủy, từ tháng 4 đến tháng 10/1930, 
Chi bộ đảng Hội An đã chọn ngôi 
nhà tranh tại đây làm cơ quan bí 
mật của Đảng. Nơi đây vừa là đầu 
mối liên lạc, vừa là điểm in ấn các 
truyền đơn của Đảng. Nhiều cán 
bộ của Xứ ủy Trung kỳ, Tỉnh ủy 
Quảng Nam về ở tại đây để hoạt 
động và lãnh đạo cách mạng”. 
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niệm ngày Quốc tế Lao động, đồng chí Huỳnh Lắm chịu trách nhiệm diễn thuyết. Cuộc 
mít tinh diễn ra chưa đầy 10 phút nhưng đã gây được tiếng vang lớn. Tháng 8/1930 để 
chia lửa với nhân dân Nghệ - Tĩnh, Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trương tổ chức cuộc diễn 
thuyết công khai tại ngã ba nhà thờ Tin lành (Hội An), nhưng không thực hiện được. 
Tỉnh ủy lại quyết định tổ chức cuộc diễn thuyết tại một địa điểm gần chùa Quảng Triệu, 
nơi gần phố xá, bến sông, dễ tập hợp quần chúng; đồng chí Trần Kim Bảng được chọn 
làm diễn giả và phân công 40 đảng viên, quần chúng bảo vệ cuộc diễn thuyết… Các 
hoạt động này đã góp phần to lớn xây dựng niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, với 
cách mạng. 

Cùng với việc tuyên truyền, Đảng bộ Quảng Nam đã tổ chức các hội quần chúng 
và mở rộng diện tập hợp lực lượng. Tổ chức Công hội, Nông hội, Cứu tế được chuyển 
thành Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Cứu tế đỏ; các tổ chức biến tướng như hội đọc sách 
báo tiến bộ, nhóm tập võ nghệ, hội bóng đá... được duy trì. Vào khoảng tháng 10/1930, 
Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trương tổ chức cuộc biểu tình ở Duy Xuyên. Ta dự định vây 
phủ đường, bắt tên Tri phủ Phan Thành Ký - từng đàn áp phong trào đấu tranh của nông 
dân Thanh Chương (Nghệ An) - để hỏi tội, nhưng không thực hiện được. Tỉnh ủy lại 
chủ trương tổ chức cuộc mít tinh quần chúng ở phủ Điện Bàn nhưng chưa thực hiện 
được thì bị lộ. 

Cuối tháng 10/1930, địch phát hiện ra cơ quan Tỉnh ủy Quảng Nam, các đồng chí 
trong Tỉnh ủy bị bắt, toàn bộ tài liệu cơ quan Tỉnh ủy bị tịch thu. Qua vụ bể vỡ này, tổ 
chức đảng và phong trào cách mạng ở Quảng Nam đứng trước một thử thách rất lớn. 
Tuy vậy, do ảnh hưởng của Đảng đã khá sâu trong quần chúng nhân dân nên một số hội 
viên Công hội đỏ, Nông hội đỏ tạm thời phân tán vào Sài Gòn và các nơi khác chờ qua 
đợt khủng bố để về lại địa phương hoạt động. Đến cuối năm 1931 đầu năm 1932 phong 
trào cách mạng trong tỉnh dần dần được khôi phục. 

 
*  Ngày 30/3/2018, Báo Công Thương (Bộ Công Thương) đăng bài: Phố cổ Hội An có thêm 

chợ đêm: Chưa kịp mừng đã vội lo 
Với mục đích giảm bớt áp lực quá tải cho chợ đêm Nguyễn Hoàng, đồng thời giải 

quyết bài toán buôn bán hàng rong bát nháo trong khu phố cổ, chính quyền TP Hội An 
(Quảng Nam) đã “khai sinh” chợ đêm thứ hai. Tuy nhiên, kể từ khi đưa vào sử dụng, cả 
lãnh đạo địa phương cho đến các tiểu thương kinh doanh ở chợ dường như chưa kịp 
mừng đã vội lo.   

Mặt trời chưa lặn, chợ đã lên đèn 
Ngày 8/3, UBND TP Hội An tổ chức lễ khai trương chợ đêm thứ 2. Không gian 

chợ đêm trải dài theo tuyến đường Trần Quý Cáp (120m), bên hông chợ Hội An sầm 
uất. Thêm 43m đường Bạch Đằng trải dài ven sông Hoài và một đoạn ngắn giao nhau 
giữa 2 tuyến đường Hoàng Văn Thụ - Trần Quý Cáp. 

Tổng cộng 28 cụm, tương đương 56 lô đã được bố trí cho các hộ buôn bán hàng 
rong trong 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”. 

Và sau gần 1 tháng vận hành, ngôi chợ đêm này đã bắt đầu bộc lộ không ít bất cập. 
Theo người dân sinh sống ven các tuyến đường đã được quy hoạch phục vụ chợ 

đêm, kể từ khi tham gia buôn bán ở đây, những tiểu thương “mở hàng” từ rất sớm. 
“Thực tế mà nói các hộ kinh doanh ở khu chợ đêm dọn hàng khi mặt trời chưa khuất 
núi. Quy định khoảng thời gian hoạt động của chợ đêm là từ 18h cho tới 23h hàng ngày. 
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Thế nhưng, cứ tầm 17h kém là các tiểu thương đã đẩy xe hàng ra dựng sẵn và bắt đầu 
mời khách”, bà Nguyễn Thị T. (70 tuổi, nhà trên đường Trần Quý Cáp) cho biết. 

Tiếp nhận phản ánh của người dân địa phương về việc chợ đêm thứ hai này hoạt 
động hết sức bát nháo, PV đã có chuyến thực tế đế ghi nhận tình hình. Tại khu vực 
Giếng Máy (nơi đặt cổng chào chỉ dẫn vào chợ đêm), tầm hơn 16h30 đã bắt đầu xuất 
hiện những xe đẩy chất đầy ắp hàng hóa ra dựng giữa lòng đường Trần Quý Cáp. Ngoài 
phạm vi đã được chỉ định, các xe này thậm chí còn lấn chiếm gần như hết cả lòng 
đường rộng chừng 5m. Nói về điều này, một chủ cửa hàng lưu niệm kinh doanh trong 
nhà (đường Trần Quý Cáp) cho hay: “Việc chợ đêm lên đèn sớm kéo theo các hộ buôn 
bán hàng lưu niệm ban ngày như tôi phải đóng cửa sớm. Bởi lẽ, những mặt hàng như: 
lồng đèn, túi xách, đồ trang sức được bày bán ở chợ đêm đã án ngữ cả không gian phía 
trước của các quầy lưu niệm trong nhà. Cánh tài xế xích lô thường xuyên phàn nàn vì 
mỗi lần chở khách dạo phố qua đoạn đường này đều bị chắn cả lối đi do hàng hóa của 
chợ đêm giăng phủ tứ tung”. 

Giải bài toán ế khách 
Khi chúng tôi lân la bắt chuyện với các tiểu thương ở chợ đêm, hầu hết đều bày tỏ 

sự ngán ngẩm trước thực trạng bán buôn ế ẩm. Hàng hóa bày biện ngập cả không gian 
chợ đêm, trong khi tiểu thương mỏi mắt tìm khách. “Sở dĩ chúng tôi dọn hàng ra sớm 
cũng vì tranh thủ thời điểm khách nước ngoài còn dạo phố đông đúc ở khu vực này. 
Chứ tầm 7h tối trở lui là hẻo khách lắm. Dù cho phép hoạt động tới 11h đêm, thế nhưng 
cứ tầm trước 10h là hết thảy thu dọn hàng hóa và đẩy xe về nhà”- một tiểu thương bán 
lồng đèn ở chợ đêm than vãn. 

Còn nhớ, khi “khai sinh” chợ đêm thứ hai, lãnh đạo thành phố Hội An tin tưởng du 
khách thập phương sẽ tập trung về phía Đông của khu phố cổ để mua sắm nhiều hơn. 
Từ đó, giảm áp lực quá tải lượng khách tồn tại ở chợ đêm Nguyễn Hoàng (phía Tây khu 
phố cổ) suốt 6 năm qua. Thế nhưng, hiện tại chợ đêm này lại đang “vắng như chùa Bà 
Đanh”. 

Trao đổi với PV Báo Công Thương, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND 
TP Hội An - cũng xác nhận tình trạng ế khách đang diễn ra tại chợ đêm mới đưa vào 
hoạt động. Theo ông Sơn, để khắc phục điều này, lãnh đạo thành phố đang xem xét đưa 
ra một số giải pháp nhằm lôi kéo khách về với chợ đêm. 

“Thời gian tới, chợ đêm sẽ được mở rộng thêm 20 cụm, tương đương 40 lô trên 
tuyến đường Tiểu La. Chúng tôi đang dự tính đưa vào một số hoạt động văn hóa nhằm 
làm phong phú các hoạt động tại chợ đêm. Cụ thể, bên cạnh việc buôn bán là các trò 
chơi dân gian mang đậm bản sắc phố cổ sẽ được tổ chức ngay ở không gian chợ”, ông 
Sơn cho biết thêm. 

Rõ ràng, sự hiện diện của chợ đêm thứ hai trong tình trạng ế khách vẫn chưa thể 
giúp chợ đêm Nguyễn Hoàng vơi bớt áp lực. Với lãnh đạo thành phố Hội An, việc làm 
thế nào để chợ đêm này có thể lôi cuốn khách du lịch vẫn là bài toán hết sức khó khăn. 
Còn hàng chục hộ tiểu thương mới chuyển đổi hình thức “buôn gánh bán bưng” sang 
kinh doanh tại chỗ ở chợ đêm, dĩ nhiên nỗi lo đang dần hiện hữu khi niềm vui chưa kịp 
mừng. 

Thanh Ba 
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3. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 
* Ngày 22/3/2018, Báo Tài Nguyên và Môi Trường đăng bài: Hội An (Quảng 

Nam): Nhiều bến cát “khủng” không phép ngang nhiên hoạt động công khai  
Dù không có giấy phép hoạt động bến bãi hay các thủ tục giấy tờ liên quan theo 

quy định của pháp luật, nhưng 3 bến cát “khủng” ở thôn 3 và thôn 4 của xã Cẩm Thanh, 
TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ trong thời gian dài, 
qua mặt các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. 

2 bến cát nằm cạnh nhau tại thôn 3, xã Cẩm Thanh,TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) 
chưa được cấp phép theo quy định của pháp luật nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động công 
khai 

Các bãi cát tại thôn 3 và thôn 4 của xã Cẩm Thanh, TP. Hội An đều là của các ông 
chủ tư nhân. Các ông chủ này lấy cát từ mỏ cát ở TX. Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) của 
một số doanh nghiệp khai thác mỏ, vận chuyển bằng đường sông và tập kết tại đây bán. 
Ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng phòng TN&MT TP. Hội An cho biết, cơ quan này 
chưa làm các thủ tục theo quy định đối với các bến cát này. Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh 
Quảng Nam cũng khẳng định với PV là, Sở này cũng chưa hề cấp phép hoạt động cho 
bất kỳ bến cát nào trên địa bàn TP. Hội An. 

Rất khó quản lý được nguồn gốc cát đối với các bến bãi không phép như thế này 
Sáng ngày 22/3, PV Báo TN&MT có mặt tại 2 bến cát nằm kề nhau ngay sát khu 

dân cư của thôn 3, xã Cẩm Thanh. Tại đây, hoạt động của 2 bến bãi này đang diễn ra 
khá rầm rộ với hàng chục xe ô tô trọng tải lớn liên tục ra vào chở cát đi đổ công trình. 
Dưới bờ sông, 3 chiếc tàu hút cát đang nối đuôi nhau chờ cẩu hàng lên bãi. 

Theo ghi nhận của PV, quy mô hoạt động của các bến cát lậu (không có tên bãi) ở 
xã Cẩm Thanh là rất lớn, vì  tổng số cát hiện còn trong các bãi lên tới hàng trăm ngàn 
m3, và những núi cát khổng lồ này vẫn đang tiếp tục được chất cao hơn. Chưa kể đến 
hàng trăm lượt xe tải trọng tải trên 30 khối chở cát đi công trình tiêu thụ mỗi ngày. 

Mỗi ngày hàng trăm lượt xe ô tô trọng tải lớn chở cát đi đổ cho các công trình 
Ông Huỳnh Thu, chủ một bến cát không phép ở thôn 3 (bãi không có tên gọi) cho 

PV biết: Ông chưa được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Các thủ tục 
liên quan hiện nay đang làm ở trên tỉnh. Hàng ngày, ông lấy phiếu của chủ mỏ cát ở TX. 
Điện Bàn rồi cho tàu trực tiếp đi hút ở mỏ chở về tập kết tại đây. Bến cát của ông đã 
hoạt động lại từ trước Tết nguyên đán sau thời gian bị đình chỉ. 

Các tàu hút cát được cho là lấy từ các mỏ cát của TX.Điện Bàn đang chờ cẩu lên 
bãi vào sáng ngày 22/3 

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh (TP. Hội An) cho 
biết: Ông biết việc các bến cát này đang hoạt động không phép và chính quyền cũng 
chưa xử phạt lần nào. Hiện, họ đang làm các thủ tục liên quan theo quy định của pháp 
luật để được cấp phép. Khi PV đặt câu hỏi, tại sao khi biết các bến cát này chưa hoàn 
thành các thủ tục, chưa đủ điều kiện để hoạt động theo quy định của pháp luật, đặc biệt 
là chưa có biện pháp, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, mà địa phương lại không 
kiểm tra xem xét, không có biện pháp can thiệp, xử lý theo quy định pháp luật?, thì ông 
Thanh nói, do tỉnh đã có chủ trương quy hoạch các bến bãi này và đang chờ làm thủ tục 
liên quan. 

Bến bãi tập kết cát nằm ngay trong khu dân cư đông đúc của thôn 3, xã Cẩm 
Thanh, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân 

Như vậy, dù không đủ điều kiện hoạt động bến bãi theo quy định, nhưng 3 bến cát 
“khủng” tại thôn 3 và thôn 4 của xã Cẩm Thanh, TP. Hội An vẫn ngang nhiên hoạt động 
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rầm rộ, công khai trong thời gian dài bất chấp pháp luật. Trong khi chính quyền địa 
phương lại không có biện pháp ngăn chặn xử lý là điều rất khó hiểu. 

Dư luận đặt câu hỏi: Có hay không việc chính quyền địa phương đã cố tình làm 
ngơ, bao che cho hoạt động kinh doanh trái phép của 3 bến cát này?. Ngoài ra, với 
nhưng bến bãi hoạt động không phép sẽ rất khó cho cơ quan chức năng trong việc quản 
lý nguồn gốc cát có hợp pháp hay không.  

Ngọc Khánh 

 
4. HỘI AN ĐẤT VÀ NGƯỜI 
 * Ngày 25/3/2018, Báo Công Thương (Bộ Công Thương) đăng bài: Quảng Nam: Nghệ 

thuật điêu khắc từ gốc tre 
Trong ý nghĩ nhiều người, những gốc tre khô khốc, xù xì chẳng khác nào phế thải 

vô dụng. Thế nhưng, với Huỳnh Phương Đỏ (46 tuổi, trú phường Minh An, TP Hội An, 
Quảng Nam), mỗi gốc tre tưởng chừng vô tri vô giác ấy lại là tác phẩm nghệ thuật đầy 
sống động. 

“Biến” gốc tre thành ông Phúc - Lộc - Thọ 
Con đường Bạch Đằng trải dài phía sau lưng chợ Hội An hẳn nhiên chưa bao giờ 

vãn khách. Những quầy lưu niệm chật như nêm rải đều san sát men bãi bờ sông Hoài 
theo năm tháng bán buôn cứ dăm lần sang tên đổi chủ. Chỉ riêng ở góc phố 26 Bạch 
Đằng, “con tạo xoay vần” thời gian vẫn không hề dịch chuyển cái khoảng không gian bé 
nhỏ chứa đầy ắp… gốc tre. 

Ở đó, các tiểu thương của ngôi chợ lớn nhất phố cổ đã quen tai với những thanh 
âm của dùi đục. Còn hình ảnh người đàn ông tỉ mẩn bên các gốc tre dường như đã in 
đậm trong tâm trí của bà con phố cổ cùng du khách thập phương. 

Một chiều như bao buổi chiều mặt trời dần buông, khi những vạt nắng chỉ còn 
loang loáng rải trên bề mặt sông Hoài, Huỳnh Phương Đỏ lại đổ ánh mắt gióng về phía 
con nước. Anh tâm sự, cái duyên, cái nghiệp gắn đời mình với gốc tre cũng đến từ cái 
thuở con nước dưới lòng sông Hoài gầm gừ dậy sóng. “Năm 1999, Hội An hứng chịu 
trận lũ lịch sử. Thời điểm nước rút, ngồi xo ro trên gác nhìn xuống, tôi cứ bị thu hút bởi 
rặng tre cứ níu mãi vào cột nhà mà không chịu khuất phục bởi dòng nước. Hình ảnh 
những gốc tre, rễ tre lô nhô cho tôi một sự liên tưởng đến ba ông thần tài: Phúc - Lộc - 
Thọ”, anh Đỏ hồi tưởng. 

Không chần chừ, anh nhảy tủm xuống nước và vớt cả rặng tre trong sự khó hiểu 
của vợ con. Với bộ đồ nghề điêu khắc gỗ sẵn có, anh hết đục lại đẽo, rồi dùng dao cắt 
tỉa mớ rễ tre. Nhắc đến đây, anh kể tiếp: “16 tuổi tôi đã thành thạo nghề chạm khắc gỗ. 
Sản phẩm từ chất liệu gỗ cũng là mô phỏng mấy ông thần tài. Tuy nhiên, khi say sưa 
bên các gốc tre suốt 3 ngày trời, tôi đã đẽo thành công 3 tượng ông Phúc -Lộc - Thọ. Đó 
cũng chính là bước ngoặt đưa tôi rẽ hướng sang con đường điêu khắc nghệ thuật từ gốc 
tre”. 

Từ thời điểm ấy, người ta không còn thấy anh Đỏ ngày ngày chăm chăm cùng mấy 
phôi gỗ to, gỗ nhỏ nữa. Thay vào đó, ai nấy ngạc nhiên khi chứng kiến anh dốc công 
dốc sức đi “săn” gốc tre. Những vùng quê có tre sinh tồn ở địa phương hay các vùng lân 
cận, nơi nào Đỏ cũng đặt chân tới. Và thứ mà Đỏ thuê xe vận chuyển tập kết về nhà 
không gì khác ngoài những đống gốc tre cao chất ngất. Biệt danh thân thương Đỏ “gốc 
tre” của Huỳnh Phương Đỏ cũng từ dạo ấy mà ra. 
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Gốc tre giá bạc triệu 
Nghe qua có vẻ không tưởng nhưng đó lại là cái giá phải trả để sở hữu một sản 

phẩm vô cùng nghệ thuật của nghệ nhân gốc tre. 
Khởi điểm, giá 1 gốc tre hình ông Phúc - Lộc - Thọ hay phật tổ, bồ tát chỉ có giá 

đôi ba chục nghìn. Khi ấy, sản phẩm từ gốc tre do anh Đỏ dày công chế tác phân phối ở 
các quầy lưu niệm trong phố cổ và ra mắt du khách với tư thế “chào hàng”. Thế nhưng, 
khoảng chừng 10 năm đổ lại, con số này đã nhảy vọt lên hàng trăm, thậm chí hàng triệu 
đồng. 

Hôm chúng tôi có mặt tại cơ sở chế tác, đồng thời là không gian trưng bày sản 
phẩm từ gốc tre của anh Đỏ, tình cờ một tốp du khách nước ngoài cũng đang thỏa sức 
chọn mua. Cô Christina (quốc tịch Anh) nói: “Thật là không thể tin được. Tôi đã nhìn 
thấy gốc tre ở một số vùng quê của Việt Nam, thế nhưng việc làm ra các bức tượng 
phật, thần linh quả thật rất độc đáo. Tôi đã đặt số lượng lớn về làm quà cho bạn bè ở đất 
nước mình”. 

Chia sẻ về giá trị của gốc tre, anh Đỏ cho hay: “Khác với gỗ, nếu gốc tre không 
động chân động tay mài giũa thì cái giá sẽ nằm ở con số 0 tròn trĩnh. Thế nhưng khi biết 
đục đẽo để chúng mang dáng dấp biểu trưng của một vị thần nào đó thì mới sinh ra lợi 
nhuận. Thậm chí có món hàng từ gốc tre giá lên tới 1,5 triệu đồng”. 

Theo anh Đỏ, cái giá khủng khiếp cho một gốc tre vốn dĩ xấu xí đến từ loại gốc tre 
được anh đặt mua ở tận vùng núi cao Tây Bắc. Với kích thước lớn hơn gốc tre bình 
thường, loại này anh Đỏ sử dụng để đẽo tượng Đạt Ma Sư Tổ. Đây cũng là sản phẩm 
đang có giá ‘kỉ lục’ mà Đỏ “gốc tre” xuất bán cho du khách quốc tế. 

Hiện tại, với danh sách gồm 7 đơn vị tỉnh, thành từ Bắc tới Nam có đại lí phân 
phối quà lưu niệm bằng gốc tre, quả thực những “đứa con” do người nghệ nhân phố cổ 
này ‘thổi hồn’ đã khẳng định được thương hiệu trên khắp mọi miền đất nước. 

Thanh Ba 
 
 * Ngày 26/3/2018, Báo Gia Đình và Pháp Luật đăng bài: Quảng Nam: Hội An 

vẻ đẹp bình yên nơi xứ Quảng 
Hội An cái tên đã rất quen thuộc với phần đông khách du lịch kể cả trong và ngoài 

nước khi đến Quảng Nam. 
Trãi dài trên mảnh đất Việt Nam hình chữ S là cảnh sắc non nước hữu tình, nền 

văn hóa giàu bản sắc dân tộc, mỗi vùng lại có một nét đặc trưng riêng, không lẫn vào 
đâu được. 

Miền Bắc với những con phố cổ kính, thủ đô của đất nước, miền Nam với cảnh sắc 
sông nước miệt vườn. Còn miền Trung lại có một vẻ đẹp bình yên, chậm rãi, thuần khiết 
tách biệt khỏi dòng chảy hối hả của cuộc sống. Hội An, mảnh đất xứ Quảng là một nơi 
bình yên trên mảnh đất miền trung, không ồn ào, náo nhiệt nhưng vẫn hấp dẫn rất đông 
du khách. 

Nơi đây là thành phố duy nhất vẫn còn lưu giữ được nét văn hóa mang đậm nét 
phương Đông, với những ngôi nhà cổ, lồng đèn, chùa cầu, và đặc biệt là nét văn hóa 
miền Trung riêng, không lẫn vào đâu được, làm nao lòng du khách khi đến đây. 

Thành phố Hội An có Phố cổ Hội An với những di sản kiến trúc đã có từ hàng trăm 
năm năm trước, là di sản văn hóa của UNESCO, thành phố du lịch với những nghề 
truyền thống và bề dày lịch sử suốt theo sự phát triển của đất nước. Đặt chân đến mảnh 
đất này mới cảm nhận được người dân sống một cách bình yên, không hối hả, phát triển 
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và thu nhập với những ngành nghề đa dạng như: nghề mộc, làm gốm mỹ nghệ, trồng 
rau, nghề thuốc, làm lồng đèn… 

Bên cạnh phục vụ đời sống là giữ gìn phát huy nghề truyền thống, mang lại sự 
phồn thịnh, tấp nập cho Hội An hơn nữa.Vẻ đẹp Hội An mang lại cho ta cảm giác tìm 
về nguồn cội, trân trọng văn hóa dân tộc, thêm yêu tài sản vô giá mà ông cha ta đã để lại 
cho thế hệ sau. 

Hội An vào những khi màn đêm buông xuống, những đêm lễ hội hay đêm trăng 
dường như trút bõ đi chiếc áo đô thị thay vào đó là không gian của một thời quá khứ, cổ 
kính. Những con đường về đêm như một thế giới thần tiên, tĩnh lặng như cổ tích, ánh 
đèn lung linh soi mặt nước, từng chiếc thuyền đưa du khách thưởng ngoạn trên dòng 
sông làm nên một bức tranh Hội An vô cùng đặc sắc, nên thơ. 

Chiếc đèn lồng thô sơ nhưng rất diệu kỳ, nổi bật hết những con đường Hội An hòa 
vào dòng người qua lại ngắm nhìn càng làm cho nơi đây vô cùng hấp dẫn. Vào buổi tối 
sau khoảng hai mươi giờ, mọi người trong phố cổ quay lại đời sống vào ba trăm năm 
trước, họ tắt đèn thay vào đó là ánh sáng mập mờ huyền ảo của những chiếc đèn lồng. 
Vào đêm hội hoa đăng, mọi người phải tắt đèn và thời gian họ đã quen dần như vậy. 

Chợ Hội An cũng không ồn ào như những nơi khác, du khách đến đây có thể đi 
dạo và tìm mua cho mình những món quà lưu niệm cho người thân, gia đình. Không 
gian phố cổ không một tiếng gầm rú của xe cộ, tiếng ồn của các nhà máy, xí nghiệp hay 
ánh đèn ne-on rực rỡ sắc màu. Không gian lắng đọng trên mái ngói rêu phong cũ kĩ. 

Hội An nổi tiếng với sản phẩm du lịch độc đáo cách đây khoảng 3 thế kỷ, đó chính 
là đèn lồng và phong tục thắp lồng đèn trang trí phố cổ Hội An. Đến đây, điều đầu tiên 
du khách không khó bắt gặp đó chính là những chiếc đèn lồng màu sắc có mặt xuyên 
suốt phố cổ, đây được xem là điểm vô cùng đặc biệt thu hút người xem. “Phố đèn lồng” 
là cái tên thân thương dành cho Hội An, vẻ đẹp lung linh của những chiếc đèn lồng rực 
rỡ về đêm hay cả ban ngày làm nên một không gian khó nơi nào sánh bằng. Du khách 
đến đây có thể mua một cái đèn lồng về làm quà, thể hiện cho điều đặc biệt, ánh sáng 
của Hội An, lưu giữ sắc màu lung linh huyền thoại của con người miền Trung mà đặc 
biệt là tình người xứ Quảng. 

Nghề thuật kiến trúc ở Hội An vô cùng đặc biệt, thể hiện truyền thống của người 
Việt Nam. Những con phố được xây dựng chủ yếu bằng vật liệu truyền thống như: 
gạch, gỗ và đặc biệt không có nhà quá 2 tầng. Kiến trúc có sự giao thoa giữa văn hóa 
Đông – Tây, khu phố cổ ngắn và hẹp, có độ uốn lượn, theo kiểu như bàn cờ. Những mái 
ngói lợp ân dương phủ kín rêu phong, cây cỏ; những bức tường xám mốc, xưa cũ; 
những bức chạm khắc các con vật hay câu chuyện cổ, khác độc đáo. 

Dạo một vòng phố đi bộ ở Hội An để ngắm nhìn dòng người qua lại, lang thang 
trên những con phố để cảm nhận một Hội An mộc mạc, bình dị, yên tĩnh làm lòng 
người như nhẹ nhỏm đến lạ. Những con phố nhỏ uốn lượn mềm mại, ngắm nhìn những 
ngôi nhà cổ trầm mặc, như lạc vào một không gian rất lạ vừa hiện đại, vừa xa xưa. Có 
thể trãi nghiệm những màn trình diễn nghệ thuật do các nghệ sĩ thể hiện ở phố cổ, tham 
gia bầu không khí nhộn nhịp phục vụ du khách trên các con phố hay có thể thả đèn trên 
sông bằng thuyền, cùng người thân ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. 

Người Hội An nói rằng, một chiếc đèn hoa đăng thả xuống dòng sông sẽ xóa đi 
một phiền muộn và biến một điều ước của bạn thành hiện thực. Đến chùa Cầu, chiêm 
ngưỡng Hội An đẹp lạ kỳ vào buổi rạng đông khi mọi người hối hả với công việc, đây 
là khoảnh khắc đáng để cảm nhận nhất. Ngôi chùa này có thiết kế khá đặc biệt, cây cầu 



 12 

nối hai bờ một khe nước chảy xuyên qua lòng phố cổ. Kết hợp với mái ngói âm dương 
huyền bí, nơi đây được xem là biểu tượng của Hội An trong nhiều thế kỷ qua. 

Hay thử thưởng thức một làn điệu dân ca xứ Quảng mượt mà, các màn hòa tấu 
nhạc cụ dân tộc độc đáo, nghệ thuật biểu diễn rối nước sôi động để thấy văn hóa nơi đây 
vô cùng tuyệt vời, lôi cuốn. Hội An ngoài đường Bạch Đằng thì còn ba con đường Lê 
Lợi, Trần Phú, Nguyễn Thái Học với những gian hàng bày bán nhiều món đồ lưu niệm 
các thứ, đặc trưng của Hội An. 

Tình người Hội An cũng thật mến khách, cách cư xử tế nhị, lịch sự và gần gũi. Họ 
luôn dành cho bạn nụ cười, hay những chỉ dẫn tận tình về đường đi, giá cả, tạo cho du 
khách cái nhìn vô cùng thân thiện. 

Hội An thành phố du lịch, một nền văn hóa truyền thống phương Đông, như một 
cô gái đôi mươi làm mê đắm lòng người, xao xuyến và khó quên khi đặt chân đến Hội 
An. Nơi đây trở thành một huyền thoại, một dấu ấn khó phai nhòa của lịch sử, tồn tại 
mãi trong tâm trí, một vẻ đẹp giản dị của quá khứ, bình yên nơi xứ Quảng.  

Hồng Muội 

 

5. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 
* Ngày 19/3/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Thêm nhiều sản phẩm du lịch về 

đêm 
Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt sản phẩm du lịch, dịch vụ có tính nghệ 

thuật và hàm lượng văn hóa cao đã được đưa vào khai thác, trình diễn về đêm tại Hội 
An. Hoạt động này nhằm giữ chân du khách, quảng bá hình ảnh phố Hội như là điểm 
đến không chỉ của di sản văn hóa thế giới mà còn hấp dẫn ở những sản phẩm vui chơi 
giải trí độc đáo, lãng mạn. 

“Ký ức Hội An” 
Tối qua 18/3, lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật hoành tráng diễn ra tại khu 

công viên văn hóa Ấn tượng Hội An để tiếp nối thêm những sản phẩm giải trí chất 
lượng cao. Với thông điệp “Một ngày Hội An - Trăm năm hoài cổ”, chương trình nghệ 
thuật “Ký ức Hội An” như con thuyền trôi về quá khứ, đưa khán giả cập bến thương 
cảng Hội An thế kỷ 16 - 17 để chứng kiến những thăng trầm của phố Hội trải suốt dòng 
thời gian 400 năm lịch sử, nơi giao thoa văn hóa, điểm nối nước Việt vào con đường tơ 
lụa trên biển huyền thoại. 

Tính đến thời điểm hiện tại, “Ký ức Hội An” là chương trình nghệ thuật thực cảnh 
có quy mô lớn nhất Việt Nam với không gian biểu diễn trải rộng 25.000m2, bao gồm 
những công trình kiến trúc đặc trưng phố Hội; thuyền bè, sông nước và hệ thống âm 
thanh, hiệu ứng ánh sáng tối tân phục vụ cho biểu diễn. Các điển tích tình yêu, các câu 
chuyện thời cuộc được kể bởi nghệ thuật biểu diễn đỉnh cao của gần 500 diễn viên. Tại 
đó, hơn 100 cô gái mặc áo dài bước đi trên sân khấu là ngôn ngữ kể chuyện chính, là 
hình ảnh ước lệ, tượng trưng cho dòng thời gian biến chuyển. Đặc biệt, chương trình 
được biểu diễn tại công viên văn hóa Ấn tượng Hội An, một cù lao giữa sông Hoài 
thuộc địa bàn hai phường Cẩm Châu và Cẩm Nam. Công viên tái hiện không gian 
thương cảng Hội An những thế kỷ hoàng kim, ở đó du khách có thể cảm nhận và tương 
tác với văn hóa truyền thống địa phương thông qua các hạng mục tham quan đặc sắc 
như: đài vọng cảnh, lấy cảm hứng từ tà áo dài người con gái Việt; khu thương điếm, nơi 
trải nghiệm không khí giao thương sầm uất; khu tâm linh, nơi bảo tồn kiến trúc đình 
chùa, am miếu và di sản văn hóa phi vật thể phố Hội; cây cầu tình yêu; làng Nhật Bản… 
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Trước đó, cuối tháng 2 vừa qua, lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật hoành 
tráng “Sương sớm” cũng đã ra mắt đón khách tại Trung tâm biểu diễn Lune Hội An bên 
bờ sông Hoài. “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 và diễn tả bằng ngôn 
ngữ hình thể ước lệ. Những chuyển động trong 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..., đậm đà hơi thở Nam Bộ. Gây ấn tượng cho người xem là ngôn ngữ sân khấu 
kết hợp giữa múa đương đại với múa ballet bán cổ điển. Âm nhạc được hòa khí giữa 
thanh âm hiện đại và nhạc cụ dân tộc diễn tấu sống tạo nhiều cảm xúc. “Sương sớm” 
thực sự là tác phẩm văn hóa nghệ thuật đậm chất Việt ở đẳng cấp quốc tế. Tác phẩm này 
cùng với nhiều chương trình giải trí khác góp phần làm phong phú thêm đời sống văn 
hóa Hội An, giúp thu hút, giữ du khách lưu lại phố Hội lâu hơn. 

Sản phẩm du lịch đẳng cấp 
Theo nhà sử học Dương Trung Quốc - Cố vấn lịch sử chương trình “Ký ức Hội 

An”, đây là một chương trình giải trí, một sản phẩm du lịch được dàn dựng đảm bảo 
tính hấp dẫn và thu hút người xem, đồng thời cũng chuyển tải được những thông điệp 
đến du khách về hình ảnh vùng đất Hội An bằng ngôn ngữ nghệ thuật bình dị. “Cá nhân 
tôi là người làm lịch sử văn hóa, rất mong muốn những tri thức lịch sử đi vào đời sống, 
đi vào công chúng, kể cả bạn bè quốc tế và người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa du 
lịch. Tôi là người tham gia xây dựng Luật Du lịch gần đây nhất, qua khảo sát tôi thấy sự 
thiếu vắng rất nhiều sản phẩm du lịch, sản phẩm để mọi người tiêu thời gian, tiêu tiền 
bạc và điều quan trọng họ mang cái gì về trong đó có hình ảnh đất nước chúng ta. Loại 
hình thực cảnh đã phát triển khá nhiều nước trong khu vực và trên đất nước của chúng 
ta như ở Tuần Châu. Đây như là một không gian và thời gian tích hợp lại để khách hình 
dung rằng, trên mảnh đất ngày hôm nay đã từng là một đô thị cổ, hội tụ rất nhiều yếu tố 
của khu vực và thế giới” - nhà sử học Dương Trung Quốc nói. 

Xây dựng sản phẩm du lịch về đêm không phải đến bây giờ mới được TP.Hội An 
chú trọng. Trước đó, có thể kể đến các sản phẩm dịch vụ như khu chợ đêm, nhà biểu 
diễn rối nước hay nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật trong phố cổ cũng đã diễn ra, 
nhưng tất cả chỉ dừng ở mức nhỏ lẻ. Việc các chương trình nghệ thuật tầm cỡ liên tiếp 
ra đời tại Hội An trong thời gian ngắn gần đây đã phần nào giải quyết được bài toán sản 
phẩm du lịch về đêm cho khách. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội 
An cho rằng, dù mỗi sản phẩm ra đời có một ý nghĩa khác nhau nhưng đều hướng đến 
mục đích mang đến nhiều trải nghiệm cho khách, giúp du khách có thời gian lưu trú ở 
Hội An nhiều hơn. “Chúng ta chưa kỳ vọng gì lớn nhưng chắc chắn với sự ra đời của 
những điểm vui chơi, mua sắm giải trí như thế này cũng sẽ góp phần tạo thêm sự lựa 
chọn cho du khách khi đến Hội An, đặc biệt góp phần kéo giãn du khách tham quan ra 
bên ngoài phố cổ” - ông Sơn chia sẻ. 

Vĩnh Lộc 

 
* Ngày 22/3/2018, Báo ảnh Dân Tộc và Miền Núi (TTXVN) đăng bài: Quảng 

Nam nỗ lực vì mùa du lịch biển đảo an toàn, thân thiện 
Chuẩn bị cho mùa du lịch biển đảo 2018, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên 

phòng Cù Lao Chàm đã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy, Thanh tra giao 
thông, Ban Quản lý bến thủy nội địa và các ngành chức năng của thành phố Hội An 
(tỉnh Quảng Nam) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho du 
khách tham quan, nghỉ dưỡng tại khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm nói riêng 
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và du lịch biển đảo nói chung, qua đó góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng 
thương hiệu du lịch biển đảo Quảng Nam trong chuỗi liên kết du lịch miền Trung. 

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An, 
cho biết: Tại bến đường thủy nội địa Cửa Đại, nơi có gần 150 phương tiện ca nô cao tốc 
và tàu vận chuyển mỗi ngày hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước trên tuyến 
đường biển Cửa Đại – Cù Lao Chàm và các tuyến du lịch đường sông. Do đó, Đồn Biên 
phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã phối hợp cùng các cơ quan chức 
năng triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông như tuyên truyền 
về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tập huấn kỹ năng vận hành phương tiện 
thủy an toàn cho chủ phương tiện và đội ngũ lái tàu; tăng cường công tác tuần tra, kiểm 
soát nhằm kịp thời phát hiện và yêu cầu các chủ phương tiện trang bị đầy đủ các thiết bị 
đảm bảo an toàn đường thủy theo quy định. Người điều khiển phương tiện phải có đủ 
chứng chỉ chuyên môn mới được phép hành nghề.  

Mặt khác, Đồn Biên phòng Cửa Đại thành lập một tổ kiểm soát cơ động, được 
trang bị đầy đủ phương tiện ca nô cao tốc và thiết bị hỗ trợ để duy trì liên tục việc tuần 
tra, kiểm soát trên mặt nước, kịp thời phát hiện, cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra trên 
biển. Ngoài việc tham gia cứu nạn cứu hộ, tổ tuần tra cơ động sẽ kiên quyết không cho 
xuất bến đối với phương tiện vận tải đường thủy chở quá số người quy định, không 
cung cấp đầy đủ áo phao hợp vệ sinh cho hành khách, các phương tiện hết hạn kiểm 
định, không đăng ký, không trang bị đầy đủ các phương tiện thông tin liên lạc, phương 
tiện cứu hộ cũng sẽ bị đình chỉ hoạt động.  

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết: Thành 
phố đang tiến hành các biện pháp nhằm xây du lịch biển đảo Hội An trở thành sản phẩm 
du lịch chất lượng, an toàn, thân thiện và không thể thiếu với du khách. Ngoài việc yêu 
cầu các cơ quan chức năng thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, để kịp thời cảnh báo về tình hình thời tiết diễn biến trên biển cho chủ 
phương tiện và khách tham quan lựa chọn thích hợp, nếu trên biển có gió mạnh vượt 
mức cho phép, Đồn Biên phòng Cửa Đại và các cơ quan chức năng của thành phố sẽ 
thực hiện nghiêm việc cấm triệt để tất cả phương tiện thủy ra, vào bến, nhằm phòng 
ngừa rủi ro có thể xảy ra. Trong các dịp lễ hội, lượng khách tham quan phố cổ Hội An 
và du lịch biển đảo tăng mạnh, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện việc cấm quay đầu các 
phương tiện để đón khách nhằm mục đích vừa đảm bảo an toàn cho du khách, vừa 
chống quá tải cho các điểm tham quan du lịch.  

Mùa du lịch biển đảo năm nay dự kiến lượng khách sẽ tăng mạnh, Ủy ban nhân 
dân thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan tăng cường phối 
hợp kiểm tra, kiểm soát; các chủ bến đò, chủ phương tiện phải thực hiện nghiêm chỉnh 
việc trang bị áo phao hợp vệ sinh, đủ phao cứu sinh trên phương tiện vận chuyển khách; 
đồng thời tổ chức cho các chủ phương tiện ký cam kết tuyệt đối không được phép chở 
dôi dư hành khách trên mỗi phương tiện. Khi tàu và ca nô được phép rời bến, các lái tàu 
và hướng dẫn viên có trách nhiệm yêu cầu hành khách mặc áo phao cứu sinh, lái tàu 
phải điều khiển phương tiện đi đúng luồng tuyến, đúng tốc độ cho phép và không lạng 
lách đánh võng dễ dẫn đến lật tàu. Bên cạnh đó, kiên quyết không phục vụ việc vận 
chuyển đối với những hành khách không chấp hành việc mặc áo phao khi tham gia 
tuyến đường thủy Hội An - Cù Lao Chàm, cũng như các tuyến đường sông, đường thủy 
nội địa.  

Thượng tá Trần Văn Ba cho hay: Nhu cầu khách tham quan biển đảo ngày càng 
tăng, trung bình mỗi ngày các phương tiện đường thủy vận chuyển hơn 2.000 lượt 
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khách đến các điểm du lịch. Dự kiến, vào các ngày lễ 30/4 và 1/5 năm nay, số lượng 
khách tham quan, nghỉ dưỡng tại Cù Lao Chàm lên tới hơn 5.000 lượt người/ngày. Vì 
vậy, việc Đồn Biên phòng Cửa Đại và các ngành chức năng của thành phố Hội An và 
tỉnh Quảng Nam sớm triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn 
giao thông đường thủy, góp phần vì mùa du lịch biển đảo an toàn, thân thiện, qua đó 
xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch biển đảo hấp dẫn du khách trong nước và quốc 
tế. 

Đoàn Hữu Trung 

 

* Ngày 24/3/2018, Báo Thanh Niên đăng bài: Món quê chỉ 2.500 đồng kèm 'vé 

ngược về tuổi thơ' 
Sắn đập là món ăn của thời 'đói giáp hạt' ngày xưa. Vài chục năm sau, chỉ còn duy 

nhất một tiệm ở Hội An bán món ăn đong đầy kỷ niệm này, giá vẫn chỉ có 2.500 
đồng/phần, một vé về tuổi thơ quá rẻ... 

Bạn biết được bao nhiêu cách chế biến củ sắn (củ khoai mì) thành món ăn. Nào là 
bánh sắn nướng; bánh cay từ củ sắn tươi mài trộn với gia vị hành, ớt đem chiên hay sắn 
hấp nước cốt dừa; chè sắn… Nhưng có một món ăn gần như thất truyền là bánh sắn đập, 
giờ chỉ còn duy nhất một sạp bánh ở Hội An có bán. Cô Hoa, chủ món sắn hiếm hoi còn 
sót lại cho biết đã bán món này gần 30 năm. Mỗi ngày cô bán được gần 20kg sắn. Từ 
hàng gánh, giờ cô đã “lên đời” bán chung với vài món đặc sản Hội An để đáp ứng nhu 
cầu của lượng khách khá lớn tại khu đô thị cổ này. 

Bánh có cái tên "sắn đập" là do lúc chế biến, người thợ phải tốn rất nhiều sức để 
đập củ sắn bằng búa tạ. Những củ khoai còn tươi, mới đào từ vườn, được chọn thật dẻo 
mềm, lột vỏ rửa sạch, sau đó cắt khúc rồi mới cho lên tấm thớt gỗ đập dẹp. Lực búa 
mạnh chừng nào thì khi hấp chín, bánh mềm và dẻo chừng đó. Khi nhìn các miếng bánh 
sắn lung linh trên mẹt bánh, quẹt chút đầu hành phi vàng thơm phức, có điểm thêm ít 
dừa sợi bào nhuyễn, chút đậu phộng rang, miếng đường cát trắng phía trên, ít ai biết 
được, phải khó khăn cực khổ như thế nào mới làm được phần bánh sắn đập ngon lành 
như thế. 

Bánh làm cực, mà giá bán vẫn rẻ lắm, chỉ 2.500 đồng/miếng, mua 10.000 đồng 
được 4 miếng vừa to vừa ngon. Những gia đình miền trung nghèo vào mùa giáp hạt chỉ 
có bụi sắn sau vườn đào lên, lấy làm bánh để cho qua bữa. Dù là ăn chơi hay ăn để no… 
thì món bánh sắn vẫn được làm theo công thức chỉn chu, tỉ mỉ, bởi làm mất công thì 
phải ngon để ai ăn cũng phải khen. 

Cầm miếng bánh sắn trên tay, bánh vẫn còn hơi âm ấm, cắn một miếng, có chút dai 
dai, bùi bùi thơm thơm của củ sắn dẻo mới đào, quyện với chút beo béo của cơm dừa, 
giòn giòn thơm thơm của đậu phộng rang vàng giã sơ vẫn còn điểm hột. Bánh sắn ngon 
đúng điệu không thể thiếu mùi thơm dầu hành phi rắc phía trên, những ai thử tự làm tại 
nhà mà quên chút dầu ăn này thì hơi phí. Dầu ăn để phi còn là dầu phộng ép thủ công 
mới quý. Khi phi với hành cho vàng, mùi dầu đậu phộng beo béo vẫn còn vương theo 
cho đến khi cắn miếng bánh sắn cuối cùng. 

Thụy Khuê 

 
 
 
 



 16 

* Ngày 31/3/2018, Báo Dân Trí đăng tin: Hội An tăng giá vé tham quan làng 

gốm Thanh Hà 
Trung tâm Văn hóa thể thao Hội An vừa có thông báo điều chỉnh giá vé dịch vụ 

xem trình diễn nghề làng gốm tại làng gốm Thanh Hà. 
Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/5/2018, giá vé áp dụng chung cho du khách trong nước 

và khách nước ngoài đồng loạt tăng lên 35 ngàn đồng, bao gồm cả dịch vụ xe điện trung 
chuyển khách. 

Giải thích lý do tăng vé, ông Võ Phùng – Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
Hội An - cho hay, từ năm 2012 đến nay, giá vé dịch vụ tham quan làng gốm Thanh Hà 
được áp dụng là 15 ngàn đồng đối với khách Việt Nam và 25 ngàn đồng đối với khách 
nước ngoài. 

Tuy nhiên, theo tình hình thực tế hiện nay, giá vé hiện hành không còn đảm bảo 
nguồn thu để chi phí cho các hoạt động nhằm duy trì, bảo tồn và phát triển làng nghề 
truyền thống gốm Thanh Hà. 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An cũng cho hay sau khi giá vé tăng, quyền lợi 
của du khách cũng sẽ tăng như xem các nghệ nhận của làng nghề gốm Thanh Hà chuốt 
gốm; tham quan trải nghiệm chuốt gốm “Thử tài làm nghệ nhân chuốt gốm”; được trung 
chuyển bằng xe điện miễn phí từ bãi đổ xe vào trong làng và ngược lại. 

C.Bính 

6. AN NINH – TRẬT TỰ 
* Ngày 29/3/2018, Báo Pháp Luật đăng bài: Táo tợn cướp giữa ban ngày, cặp 

“bài trùng” sa lưới 

Ngày 20/3, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an TP. Hội An (tỉnh Quảng 
Nam) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án cướp giật tài sản xảy ra trên 
địa bàn và bắt 2 đối tượng liên quan. Chiến công này đã góp phần quan trọng trong công 
tác trấn áp tội phạm, làm yên lòng du khách và nhân dân phố cổ. 

Tên cướp tóc vàng  
Từ những ngày đầu tháng 3/2018, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn TP. Hội 

An diễn biến rất phức tạp, nhất là tội phạm về cướp giật và trộm cắp trộm cắp tài sản. 
Đáng nói, bọn tội phạm ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày khiến người dân và du 
khách vô cùng hoang mang, lo lắng.  

Ngày 6/3, chị Laura Nicole (SN 1989, quốc tịch Thụy Điển) đến cơ quan Công an 
trình báo về việc bị cướp tài sản xảy ra trên đường Trần Quang Khải (phường Cẩm 
Châu, TP. Hội An).  

Theo trình báo của nạn nhân, khi chị đang ngồi trong một quán ăn nằm bên đường 
Trần Quang Khải thì một đối tượng bịt khẩu trang chạy vào giật túi xách của chị rồi leo 
lên xe máy của một đối tượng khác đang đợi sẵn ở ngoài tẩu thoát.  

Trong lúc Công an Hội An đang tích cực điều tra, lần theo dấu vết của 2 kẻ cướp 
thì trong các ngày tiếp theo, nhiều nữ du khách nước ngoài liên tục đến trình báo vì bị 
cướp giật tài sản. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TP. Hội An đã xác lập chuyên 
án mang bí số CG318 tập trung lực lượng truy xét.  

Song song với việc rà soát các đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, ban chuyên án 
tiến hành trích xuất camera giám sát của người dân xung quanh hiện trường để tìm 
manh mối.  

Tuy nhiên, quá trình này gặp nhiều khó khăn, vì sau khi cướp được tài sản, kẻ gian 
phóng xe bỏ trốn với tốc độ cao. Qua camera, các trinh sát chỉ nhìn rõ được 3 chữ số 
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cuối biển số xe máy của bọn chúng là “207”, và một trong hai đối tượng gây án có mái 
tóc màu vàng.  

Từ những thông tin thu thập được, kết hợp công tác sàng lọc, trinh sát địa bàn, Ban 
chuyên án đã đưa Nguyễn Khánh Huy (SN 2000, ngụ khối phố Trường Lệ, phường 
Cẩm Châu) vào diện nghi vấn đặc biệt.  

Điều tra nhân thân của Huy, các trinh sát được biết, đối tượng tuy đang học nghề 
cắt tóc nhưng vẫn rủng rỉnh tiền tiêu xài và thường xuyên chơi game. Điều đặc biệt, 
màu tóc vàng của Huy và chiếc xe mang BKS 92C-182.07 mà Huy thường sử dụng có 
đặc điểm giống hình ảnh trích xuất được từ camera.  

Tiếp tục điều tra các mối quan hệ của Huy, Công an Hội An tiếp tục lần ra đối 
tượng Dương Chiến Thắng (SN 1999, ngụ khối phố An Phong, phường Sơn Phong, TP. 
Hội An), là bạn thân của Huy. Thắng đã có 2 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất 
ma tuý và đã bị TAND TP. Hội An tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản 
nhưng chưa thi hành án.  

Cặp bài trùng sa lưới 
Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, ngày 14/3, Ban chuyên án đã mời Huy đến 

CQĐT làm việc. Ban đầu, Huy khẳng định mình không liên quan đến các vụ cướp giật.  
Tuy nhiên, trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của các điều tra viên, Huy 

đành cúi đầu nhận tội và khai ra mối quan hệ với Thắng. Khi được triệu tập đến CQĐT 
làm việc, biết không thể nào chối tội, Thắng nhanh chóng khai nhận đã cùng Huy thực 
hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hội An từ đầu tháng 3/2018 đến ngày bị bắt. 

Theo lời khai của các đối tượng, để có tiền tiêu xài mà không phải lao động vất vả, 
chúng rủ nhau đi cướp giật.  

Cụ thể, cứ khoảng 15h hàng ngày, hai tên chở nhau đi trên xe máy Exciter BKS 
92C1-182.07 rảo quanh các đường phố để tìm du khách nào sơ hở thì ra tay. Khoảng 
15h ngày 6/3, Thắng đến quán cắt tóc nơi Huy đang học nghề rủ đối tượng này đi “hành 
nghề”.  

Huy điều khiển xe máy chở Thắng dạo quanh các tuyến đường của phố cổ để tìm 
"mồi”. Đến quán ăn V.T nằm trên đường Trần Quang Khải, Huy dừng xe, Thắng chạy 
vào giật túi xách của chị Laura Nicole đang để trên ghế rồi bỏ chạy ra xe cùng Huy tẩu 
thoát. Tài sản nạn nhân bị mất gồm 2,5 triệu đồng, một máy Ipad và một số vật dụng cá 
nhân.  

Vụ đầu tiên trót lọt dễ dàng, ngay chiều hôm sau, Huy lại lấy xe máy chở Thắng 
tiếp tục dạo quanh phố cổ Hội An để “làm ăn”. Khi đến ngã tư Tôn Đức Thắng – Hai Bà 
Trưng, phát hiện chị Michelle Shulman (SN 1992, quốc tịch Canada) đang đi xe đạp 
trên đường vào phố cổ, có túi xách để trong giỏ xe đạp, Huy liền điều khiển xe áp sát 
người phụ nữ để Thắng giật túi xách của nạn nhân. Tài sản bị mất gồm 1 ĐTDĐ Iphone 
và 7, 3 triệu đồng. 

Tiếp đến, ngày 13/3, với chiêu bài cũ, hai đối tượng tiếp tục giật được túi xách của 
một nữ du khách Việt Nam nhưng bên trong không có tài sản gì đáng giá. Quyết không 
để "thất thu", ngay chiều hôm đó, Huy và Thắng liều lĩnh thực hiện phi vụ khác.  

Sau khi rảo nhiều vòng ở phố cổ Hội An, đến đường Lê Văn Hưu, 2 đối tượng phát 
hiện ông Shige Ikuzawa (SN 1983, quốc tịch Nhật Bản) đang đi xe đạp phía trước liền 
áp sát, giật túi xách của người du khách rồi nhanh chóng rồ ga tẩu thoát. Tài sản bị mất 
của người du khách gồm 10 ngàn Yên Nhật, 1 ĐTDĐ và một số vật dụng khác. Đến 
ngày 14/3, khi chưa kịp được hiện được phi vụ nào thì cả 2 bị Cơ quan CSĐT Công an 
TP. Hội An tóm gọn.  
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Ông Nguyễn Ngọc Minh (phường Cẩm Châu) chia sẻ, tình hình cướp giật trên địa 
bàn Hội An gây mất ANTT, làm xấu đi hình ảnh phố cổ trong mắt  khách du lịch. Lực 
lượng công an phá được chuyên án này khiến bọn trộm cướp phải chùn tay, nhân dân và 
du khách thêm yên lòng.  

Ghi nhận thành tích của lực lượng công an, lãnh đạo UBND TP. Hội An đã đến 
chúc mừng và thưởng nóng cho Công an thành phố 10 triệu đồng. Đội CSHS cũng được 
lãnh đạo khen thưởng vì chiến công đầu năm mới.  

Văn Hoàng 

 
 * Ngày 29/3/2018, Báo Công Lý đăng bài: Rạch mùng trộm tài sản, băng “cú 

đêm” lãnh án 
Vừa qua, TAND TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối 

với 5 bị cáo ở huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) về tội “Trộm cắp tài sản”. 
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 12/5/2017 đến ngày 21/8/2017, tại 

TP. Hội An và TX.Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), Huỳnh Thanh Lĩnh (SN 1996) cùng 
đồng bọn đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản. Lợi dụng sự sơ hở của người dân, băng 
nhóm 9X đột nhập vào nhà bằng cửa phụ rồi rạch mùng lúc gia chủ đang ngủ để trộm 
cắp. 

Đơn cử như vụ ngày 21/8/2017. Khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, Lĩnh điều khiển xe 
máy chở Nguyễn Văn Tâm (SN 1997) và Phan Công Hùng (SN 1997) đến TP. Hội An 
“tìm mồi”. 

Đến nhà anh Trương Thanh Lâm (trú TP. Hội An), Tâm và Hùng đứng ngoài cảnh 
giới, Lĩnh trèo cổng vào nhà bằng cửa hông không khóa. Thấy hai người đang ngủ, bên 
cạnh có 3 ĐTDĐ và một máy tính bảng, Lĩnh rạch mùng “cuỗm” số tài sản này. Chưa 
dừng lại, Lĩnh tiếp tục lục trong tủ quần áo gia đình nạn nhân “chôm” thêm 80 triệu 
đồng rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. 

Theo hồ sơ, Lĩnh tham gia tất cả 4 vụ, 2 bị cáo Phan Huy Hùng (SN 1992) và 
Nguyễn Thành Nhân (SN 1996) tham gia cùng với Lĩnh mỗi người 2 vụ; bị cáo Phan 
Công Hùng, Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1996, tất cả cùng trú xã 
Bình Giang, huyện Thăng Bình) tham gia cùng với Lĩnh mỗi người 1 vụ. 

Trên cơ sở kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, cùng với các tài liệu chứng cứ 
được thu thập được, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lĩnh 36 tháng tù; bị cáo Phan Huy 
Hùng và Nguyễn Thành Nhân mỗi bị cáo 12 tháng tù; bị cáo Phan Công Hùng và 
Nguyễn Văn Tâm mỗi bị cáo 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn 
Thanh Tuấn 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Theo Báo Công lý 

 

 
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; 
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- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 
- Các phòng, ban, đoàn thể; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VP. 
 
 
 


