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Từ ngày 01/6 đến ngày 25/6/2018 các báo đã có khoảng 24 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 NỔI BẬT 
* Ngày 01/6/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Đêm giai điệu Terracotta 
Tối 01/6, tại Công viên đất nung Thanh Hà, TP.Hội An diễn ra chương trình 

nghệ thuật chủ đề “Đêm giai điệu Terracotta, chuyện của người nghệ sĩ” và trao 
giải thiếu nhi sáng tác tranh. 

Chương trình là câu chuyện âm nhạc nói về quá khứ và hiện tại, truyền thống 
và hiện đại, bình dân và quý tộc… Đêm nhạc với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ 
trẻ người Mỹ - Micangelo Ferrante, cùng nhạc sĩ Nguyễn Hoàng. 

Dù cách trở địa lý, chênh lệch tuổi tác và là lần đầu tiên biểu diễn chung, song 
2 nghệ sĩ đã hòa tấu ghi ta và piano rất nhuần nhuyễn. “Âm nhạc chính là nhịp cầu 
cho chúng tôi hiểu nhau hơn” - nhạc sĩ Nguyễn Hoàng chia sẻ.   

Nghệ sĩ piano Micangelo Ferrante có mẹ là người gốc Việt. Anh được đào tạo 
âm nhạc từ năm 6 tuổi, với ngón đàn linh hoạt và giàu cảm xúc, chuyên thể hiện 
các tác phẩm dòng Pop, Jazz. 

Đêm trình diễn của Micangelo Ferrante đưa khán giả đến những vùng đất mới 
bằng âm thanh đương đại trong không gian làng gốm cổ 500 năm. Ngoài ra anh 
còn giới thiệu những làn điệu dân ca Việt Nam. “Bởi trong tôi có mang dòng máu 
Việt, nên phải yêu và hiểu về dân ca Việt. Dân ca chính là giai điệu sống mãi của 
một dân tộc” - Micangelo Ferrante tâm sự. 

Tại chương trình, Micangelo Ferrante còn giao lưu với thiếu nhi TP.Hội An - 
những tài năng piano trong tương lai. 

* Ở phần trao giải sáng tác tranh, ban tổ chức trao giải cho 4 thiếu nhi có 
tranh đẹp nhất, chọn 30 bức tranh để triển lãm. 

Trại sáng tác tranh này diễn ra sáng 01/6 tại Công viên đất nung Thanh Hà, 
thu hút gần 300 thiếu nhi tham gia. Ngoài các giải thưởng, họa sĩ Mina Hồ tặng 
kèn harmonica cho tất cả thiếu nhi tham gia trại sáng tác. 

Minh Quân 
 
* Ngày 15/6/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Gần 18 nghìn eur tổ chức các 

hoạt động "phi cơ giới" tại Hội An 
Phòng VH và TT TP.Hội An vừa đại diện cho thành phố nhận giải thưởng 

“Giao thông đô thị toàn cầu” tại Cộng hòa Liên bang Đức đối với dự án “Lập kế 
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hoạch tổng thể cho xe đạp và chương trình chia sẻ xe đạp miễn phí/chi phí thấp tại 
TP.Hội An”, do tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam đề xuất. 

Ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng VH và TT TP.Hội An cho biết, sau 
khi nhận giải thưởng này, Bộ Hợp tác và phát triển Đức sẽ tài trợ cho dự án khoản 
kinh phí 178.846 eur. Trong đó dành khoảng 45.000 eur để mua sắm xe đạp và tổ 
chức các hoạt động liên quan đến các hoạt động “phi cơ giới” tại Hội An. Thời 
gian thực hiện dự án là 12 tháng, từ ngày 1/6/2018 đến 31/5/2019. 

Quốc Hải 
 
* Ngày 15/6/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Cải cách hành chính cấp xã 

ở Hội An 
Thời gian qua, cùng với thành phố, các xã, phường ở Hội An đã tập trung đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), hướng đến phục vụ tốt hơn nhu cầu 
của tổ chức, công dân. 

Mới đây, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ phụ trách Bảo hiểm y tế cho trẻ em 
cùng đại diện Mặt trận và các đoàn thể phường Sơn Phong đã đến tận nhà để trao 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính “3 trong 1” cho anh Huỳnh Châu Phong ở 
khối phố Phong An. Trước đó, khi tiến hành đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y 
tế và nhập khẩu cho con trai mới sinh, anh Phong đến trụ sở UBND phường để làm 
thủ tục. Sau khi được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định, đồng thời cung 
cấp địa chỉ và số điện thoại, chỉ vài ngày sau, cán bộ phường đã đến tận nhà trao 
kết quả giải quyết. 

Ông Lương Hồng Linh - Chủ tịch UBND phường Sơn Phong cho biết, việc 
trả kết quả thủ tục hành chính “3 trong 1” tại nhà cho công dân là một trong những 
hoạt động góp phần đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn phường, qua đó giảm 
bớt thời gian đi lại cho công dân, tạo sự hài lòng đối với hoạt động của chính 
quyền và cán bộ địa phương. Sau thời gian thí điểm việc trao kết quả tại nhà đối 
với thủ tục hành chính “3 trong 1”, phường Sơn Phong sẽ đánh giá, rút kinh 
nghiệm để tiếp tục mở rộng thực hiện hình thức này đối với thủ tục hành chính 
thuộc các lĩnh vực khác. 

Ông Huỳnh Kim Sinh - Trưởng phòng Nội vụ TP.Hội An cho hay, thời gian 
qua, công tác CCHC ở các xã, phường trên địa bàn thành phố được quan tâm triển 
khai đạt hiệu quả. Các địa phương đã tổ chức triển khai, quán triệt văn bản của cấp 
trên về công tác CCHC, đồng thời ban hành kế hoạch CCHC tại địa phương. Thủ 
tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thời gian 
giải quyết thủ tục theo thẩm quyền được rút ngắn, công dân không phải đi lại nhiều 
lần. Cạnh đó, trình độ chuyên môn và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội 
ngũ cán bộ, công chức xã, phường ngày càng được nâng cao. Quy trình tiếp nhận, 
giải quyết hồ sơ, thủ tục của tổ chức, công dân đảm bảo theo quy định. Cơ sở vật 
chất, trang thiết bị được đầu tư, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Các địa 
phương cũng thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 
22 và Chỉ thị 26 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành 
chính. 

Cũng theo ông Huỳnh Kim Sinh, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác 
CCHC ở các xã, phường trên địa bàn thành phố vẫn còn hạn chế cần được khắc 
phục. Chẳng hạn, nhiều địa phương chưa chú trọng rà soát văn bản của cấp trên để 
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kịp thời phát hiện và kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. Công tác 
rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời 
gian giải quyết cho tổ chức, công dân cũng còn nhiều hạn chế. “Hiện nay, Hội An 
tiếp tục chú trọng đẩy mạnh CCHC, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và 
xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự 
phát triển triển kinh tế - xã hội của thành phố. Do đó, công tác CCHC phải được 
thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ thành phố đến các xã, phường, hướng đến nền 
hành chính phục vụ nhân dân” - ông Huỳnh Kim Sinh nói. 

Phan Sơn 
 

 * Ngày 16/6/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Công ty CP Ô tô Trường 
Hải tài trợ hơn 59 tỷ đồng nâng cấp cầu Cẩm Kim 

Thông tin từ Sở GTVT cho biết, Công ty CP Ô tô Trường Hải vừa đề xuất tài 
trợ đầu tư nâng cấp cầu dân sinh Cẩm Kim (TP.Hội An). Chính vì thế, ngày 29.5 
vừa qua, UBND TP.Hội An đã có văn bản đề xuất quy mô cải tạo cụ thể. 

Theo đó, cầu mở rộng về 2 bên với bề rộng 7,5m gồm mặt cầu rộng 6,5m và 
lề bộ hành; kết cấu bằng dầm thép liên hợp gồm 9 nhịp, dài hơn 273m; bản mặt cầu 
bằng bê tông lắp ghép dày 17,5cm liên kết với dầm thép bằng neo thép kiểu cứng; 
mở rộng đường dân sinh 2 đầu cầu về 2 phía với nền rộng 7,5m, riêng đường dân 
sinh Cẩm Kim mở rộng 3m về hướng đông. 

Kinh phí đầu tư mở rộng cầu Cẩm Kim do Công ty CP Ô tô Trường Hải tài 
trợ hơn 59 tỷ đồng; kinh phí giải phóng mặt bằng và thi công đường dẫn khoảng 15 
tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. 

Được biết, cầu Cẩm Kim đưa vào sử dụng từ tháng 1.2016 có quy mô bán 
vĩnh cữu với kinh phí đầu tư 32 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 60%, TP.Hội An 
40%. Cầu dài hơn 620m, trọng tải thiết kế dưới 3 tấn, kết cấu dàn thép Beiley, khổ 
thiết kế 1 làn xe, mặt cầu rộng 3m. Cầu phục vụ nhu cầu đi lại của hàng chục nghìn 
người dân Cẩm Kim và các xã vùng đông Quảng Nam. 

Quốc Hải 
 

2. SỰ KIỆN – VẤN ĐỀ 
* Ngày 05/6/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Loay hoay với làng mộc Kim 

Bồng; 
Làng mộc Kim Bồng (TP.Hội An) sụt giảm bất thường, nguyên do là tình 

trạng tranh bán đã biến làng thành chợ. Chính quyền địa phương đang tìm các giải 
pháp khắc phục nhưng xem ra gặp khó đủ đường. 

Nguyên nhân sụt giảm khách 
Một ngày ở làng nghề mộc Kim Bồng, chúng tôi thấy vài đoàn khách Hàn 

Quốc ghé thăm. Mỗi đoàn chỉ có khoảng chục vị, cả người lớn lẫn trẻ em. Họ đến 
bằng thuyền theo tuyến đường sông từ phố cổ đến Cẩm Kim. Mỗi đoàn dạo bộ 
quanh khu vực trung tâm làng nghề chừng 10 phút rồi nhẹ nhàng rút đi, không mua 
sản phẩm nào từ các quầy hàng thủ công mỹ nghệ. Thi thoảng mới có một, hai vị 
khách Tây tự đạp xe qua một vòng rồi cũng lặng thầm quay đi, không ghé vào cửa 
hàng nào để thăm thú, mua sắm. 

Một chủ quầy hàng cho biết, thực trạng đó diễn ra ở làng mộc Kim Bồng kể 
từ sau đợt mưa lũ năm ngoái đến nay, mà nhất là từ sau Tết Nguyên đán 2018. Vì 
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buôn bán ế ẩm nên một số chủ cửa hàng thủ công mỹ nghệ tìm cách cho thuê lại 
quầy hoặc tạm thời đóng cửa, tìm việc khác làm ăn. 

Hàng không bán được nên các cơ sở trước đây thuê thợ sản xuất tại chỗ cũng 
đành phải ngừng hoạt động. Để giữ chân thợ, có cơ sở đã cho mượn địa điểm và 
công cụ, dụng cụ, thợ tự động tìm kiếm đơn đặt hàng đồ gỗ ở các xã phường lân 
cận, tạo việc làm. 

Chị Lê Thị Thùy Trang - chủ quầy hàng thủ công mỹ nghệ ở làng mộc Kim 
Bồng cho biết: “Nói chung là đứt khách dần dần, ra tết thì vắng luôn. Cả ngày ngồi 
miết không bán được đồng mô, hàng hóa để lâu rồi cũng cũ cũng hư. Thợ thầy chừ 
giao cho họ nhận làm chi đó thì làm. Bởi mình không dám làm nữa, làm ra không 
bán được, gỗ xuống nước, lỗ vốn”. 

Theo các chủ cơ sở hàng thủ công mỹ nghệ ở làng nghề mộc Kim Bồng 
nguyên nhân khách vắng là vì các chủ phương tiện vận chuyển khách tham quan 
tuyến đường thủy từ phố cổ đi Thanh Hà, Cẩm Kim đã không đưa khách về làng 
mộc Kim Bồng. 

Dù làng mộc Kim Bồng hiện tại chưa bán vé tham quan, nhưng nhiều chủ 
phương tiện và kể cả một số hướng dẫn viên dẫn khách đoàn cho rằng, chính cách 
thức hoạt động và hình thức, hiện trạng tại làng nghề đã không đủ sức hút để đưa 
các đoàn khách đến. Nhất là khi phát sinh một số hộ tự mở các quầy hàng bán hàng 
lưu niệm, mỹ nghệ, túi xách treo lủng lẳng, vừa ảnh hưởng đến cảnh quan làng 
nghề, vừa phá giá cạnh tranh thiếu lành mạnh nên các hướng dẫn viên né tránh dẫn 
khách đến địa điểm này. 

Một chủ thuyền tế nhị chia sẻ: “Sự phá giá bán làm cho thu nhập của các bên 
bấp bênh hơn và du khách khi mua sắm ở các cơ sở do hướng dẫn viên giới thiệu 
đã nghi ngại, trách móc ngược khi mua giá cao hơn so với quầy hàng mới mở phá 
giá chào mời. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều hướng dẫn viên và chủ 
phương tiện vận chuyển khách đoàn không mặn mà dẫn khách đến tham quan, tìm 
hiểu, mua sắm. Mỗi ngày có hàng trăm chuyến thuyền xuôi ngược, nhộn nhịp trên 
sông chở khách dọc tuyến phố cổ đến làng gốm Thanh Hà hoặc xuống rừng dừa 
Cẩm Thanh nhưng hầu như chẳng mấy người đưa tour hoặc gợi ý cho khách ghé 
vào làng mộc Kim Bồng, vì tốn thời gian và không có thu nhập phụ”. 

Ngoài ra, một số cơ sở mở ra các mặt hàng du nhập, không đúng với các loại 
hàng hóa do làng nghề truyền thống sản xuất cũng đã biến làng nghề thành một nơi 
không khác gì cái chợ. Mà cái chợ ấy lại không được như những cái chợ khác, 
khiến du khách không hứng thú với điểm đến này. 

Xây dựng lại cảnh quan làng nghề 
Theo UBND xã Cẩm Kim, vì miễn phí tham quan hoàn toàn nên nguồn lực 

dành để tái đầu tư, cải tạo và quản lý làng mộc Kim Bồng hạn chế so với các điểm 
đến khác ở thành phố. Đơn cử như việc chi trả kinh phí cho nhân công thu gom 
rác, vệ sinh cảnh quan môi trường tại làng nghề, chính quyền phải vận động các hộ 
tiểu thương chung góp. Đó là chưa kể việc muốn hình thành một số hoạt động, sản 
phẩm phụ trợ hoặc phát huy khả năng lao động, trình diễn nghề của các nghệ nhân, 
tặng quà lưu niệm, thử tài du khách để đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm 
theo đúng nghĩa làng nghề truyền thống như cách làm ở làng nghề gốm Thanh Hà, 
làng rau Trà Quế hoặc vùng quê sinh thái đặc thù Cẩm Thanh lại là chuyện khó đối 
với làng mộc Kim Bồng. 
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Khi Cẩm Kim được thành phố thống nhất cho xây dựng và thực hiện đề án 
làng quê làng nghề sinh thái, làng mộc Kim Bồng được xem là trung tâm để kết nối 
các vệ tinh lợi thế khác của địa phương. Xã Cẩm Kim cũng đã phối hợp với các 
đơn vị chức năng của thành phố để khảo sát phân định lại làng nghề và xây dựng 
các sản phẩm phụ trợ khác trên địa bàn toàn xã để tạo sức hút cho địa phương nói 
chung, trong đó có làng mộc Kim Bồng. Hiện làng mộc Kim Bồng vẫn còn nhiều 
cái khó. 

Ông Lê Duy Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Kim nói: “Cái khó hiện nay 
là hàng sản xuất ra, tiêu thụ rất ít. Bởi vì sản phẩm thủ công giá trị vật chất cao hơn 
là sản phẩm làm bằng máy móc công nghiệp. Từ đó các cửa tiệm du nhập các mặt 
hàng khác sẽ phá vỡ, không còn giá trị của làng nghề. Với lại, hiện nay họ bán mặt 
hàng này không được thì họ bán mặt hàng khác, lấy ngắn nuôi dài, không nghĩ về 
giá trị của làng nghề để mà khách đến. Chừ địa phương chủ yếu sắp xếp lại, bố trí 
lại, đưa họ vào hoạt động khuôn khổ, tạo ra được những giá trị riêng của nghề 
mộc”. 

Được biết, mới đây, UBND TP.Hội An đã lập đoàn đi khảo sát thực tế, yêu 
cầu địa phương chấn chỉnh lại cảnh quan làng nghề, đồng thời giao cho các ngành 
hữu quan quy hoạch, phân khu lại từng địa điểm phù hợp để xây dựng, bố trí các 
sản phẩm, mở các tour tuyến thu hút khách cho làng nghề. 

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết: “Thành phố 
thống nhất giao cho Trung tâm Văn hóa thể thao phối hợp với UBND xã Cẩm Kim 
xây dựng phương án bán vé tham quan đối với Làng mộc Kim Bồng. Song trước 
hết, trên cơ sở tinh hoa nghề mộc truyền thống, phải xây dựng cho được các sản 
phẩm du lịch độc đáo, khẳng định được thương hiệu và uy tín điểm đến thì mới có 
khách muốn đến tham quan. Khi có nguồn lực, có sản phẩm tương xứng, giá trị, 
cảnh quan được cải thiện thì tất yếu khách sẽ đến, tương tự như Làng nghề gốm 
Thanh Hà hoặc Làng rau Trà Quế hiện nay”. 

Lê Hiền 
 

* Ngày 08/6/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Hội An mở nhiều lớp năng 
khiếu miễn phí cho thiếu nhi 

Sáng 08/6, Trung tâm VH-TT TP.Hội An tổ chức khai giảng lớp năng khiếu 
TD-TT hè năm 2018 với các môn cầu lông, bóng đá, bóng bàn. Đăng ký tham gia 
lớp học có hơn 300 thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Trước đó, lớp dạy múa, thanh 
nhạc và hát dân ca cũng đã được khai giảng. 

Các lớp năng khiếu trong dịp hè được Trung tâm VH-TT TP.Hội An tổ chức 
miễn phí nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho trẻ em; đồng thời phát hiện, bồi 
dưỡng các em có năng khiếu để tạo nguồn cho phong trào văn hóa - văn nghệ, thể 
dục-thể thao của thành phố. 

Dự kiến tháng 8/2018, Trung tâm sẽ tổ chức tổng kết, bế giảng các lớp năng 
khiếu hè. Hiện nay, trung tâm tiếp tục nhận thiếu nhi đến đăng ký tham gia các lớp 
năng khiếu hè. 

Phan Sơn 
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* Ngày 08/6/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: 1.264 thí sinh dự thi vào lớp 
10 chuyên 

Ngày 07/6, đã diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2017 - 
2018 tại TP.Tam Kỳ và TP.Hội An. Theo thông tin từ Phòng Khảo thí kiểm định 
chất lượng Sở GD-ĐT, có 1.264 thí sinh (TS) dự thi, trong đó Trường THPT 
Nguyễn Bỉnh Khiêm 697 em, Trường THPT Lê Thánh Tông 573 em, so với số 
đăng ký vắng 39 em (Nguyễn Bỉnh Khiêm vắng 7, Lê Thánh Tông vắng 32). Các 
TS sẽ thi trong 3 ngày 7, 8 và 9/6; ngày thi đầu tiên thi 2 môn Văn chung và Toán 
chung, ngày tiếp theo 8/6 thi môn Tiếng Anh chung, Toán chuyên, Văn chuyên; 
ngày cuối cùng 9/6 thi các môn chuyên còn lại gồm Hóa, Địa, Toán (dành cho 
chuyên Tin học), Lý, Sử, Sinh, Tiếng Anh. Chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường là 
280 học sinh với 8 lớp chuyên. 

Trước đó trong 2 ngày 5 và 6/6, Sở GD-ĐT đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào 
lớp 10 Trường Phổ thông DTNT tỉnh. Năm nay, kỳ thi thu hút 434 TS dự thi cạnh 
tranh cho chỉ tiêu 155 học sinh. Các TS dự thi 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh ngay 
tại Trường Phổ thông DTNT tỉnh. Kết quả chấm thi được công bố chậm nhất là 
25/6. 

X.Phú 
 

* Ngày 14/6/2018, Báo Phapluatnet (Hội Luật gia Việt Nam) đăng bài: Hội 
An: Cho thuê khách sạn rồi lật kèo 'bán đứng' cho người khác 

 Hai bên ký hợp đồng thuê khách sạn với thời hạn 10 năm (2017-2027). Bên 
thuê đã tiến hành đầu tư hàng chục tỷ đồng sửa chữa, đại tu để tiến hành kinh 
doanh thì “té ngửa” khi biết chủ khách sạn đã “ngấm ngầm” bán toàn bộ khách sạn 
cho người khác. 

Việc làm này không những có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà còn trái với đạo 
đức, chữ tín trong kinh doanh. 

Đem bán tài sản đang cho thuê 
Cụ thể, theo hồ sơ vụ việc, bà Nguyễn Hồng Nhung (SN 1977, thường trú: 

phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) có quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất là khách sạn 4 tầng tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 2, phường Cẩm 
Châu, Tp Hội An, Quảng Nam. 

Ngày 13/8/2017, bà Nhung (bên A) và Công ty CP Khách sạn Sao Việt Hưng 
(bên B, địa chỉ trụ sở chính: số 242-244 Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận Sơn 
Trà, Đà Nẵng, đại diện là ông Nguyễn Hữu Đức) đã ký hợp đồng thuê khách sạn số 
08 SVH – ĐD. 

Theo nội dung hợp đồng, điều 1: Bên A đồng ý cho bên B thuê toàn bộ tòa 
nhà gắn liền trên đất toàn bộ tài sản, trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng thuộc quyền 
sử dụng và sở hữu của bên A (bao gồm khách sạn, khuôn viên khách sạn, bể bơi, 
bãi xe…) tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 2. 

Điều 2: Thời hạn cho thuê khách sạn nêu tại điều 1 của hợp đồng là 10 năm. 
Thời gian bàn giao khách sạn: 13/8/2017 để bên B tiến hành sửa chữa, nâng cấp. 
Thời gian tính tiền thuê từ 1/12/2017 đến 1/12/2027. 

Cty Sao Việt Hưng cho biết: sau khi ký hợp đồng số 08 SVH-DD, Cty đã tiến 
hành đại tu, sửa chữa khách sạn mất gần 6 tháng với tổng số tiền đã đầu tư lên tới 
hơn 20 tỉ đồng. 
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Hợp đồng ký “chưa ráo mực”, bên thuê mới đưa vào kinh doanh được vài 
tháng thì tháng 3/2018, Cty Sao Việt Hưng được bà Nhung thông báo “qua điện 
thoại” là đã chuyển nhượng khách sạn cho người khác. 

Theo đó, ngày 22/3/2018, tại văn phòng công chứng Hội An, bà Nhung ký 
hợp đồng đặt cọc và ngày 18/4/2018 đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 15 nói trên cho Cty Cổ phần 216 (trụ 
sở: số 37, ngách 35, ngõ 76, phố An Dương, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội). 

Có dấu hiệu lừa gạt? 
Phân tích về vụ việc, nhiều luật sư cho rằng, việc sang nhượng khách sạn 

đang cho thuê mà không thông báo với bên thuê là trái với quy định của pháp luật, 
vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ của bên cho thuê, xâm phạm trực tiếp đến quyền và 
lợi ích hợp pháp của bên thuê. 

Bởi lẽ, khoản 1 điều 127 Luật Nhà ở 2014 quy định rất rõ rằng: “Trường hợp 
chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê 
nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền ưu 
tiên mua nếu đã thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà cho bên cho thuê tính đến thời 
điểm bên cho thuê có thông báo về việc bán nhà cho thuê, trừ trường hợp nhà ở 
thuộc sở hữu chung; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được 
thông báo mà không mua thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người 
khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn”. 

Không chỉ có dấu hiệu vi phạm luật nhà ở, việc làm này còn trái với nội dung 
hợp đồng dân sự mà bà Nhung đã ký với Cty Sao Việt Hưng. Tại điều 5,6 của Hợp 
đồng số 08/SVH-ĐD ghi rõ trách nhiệm của bên cho thuê: cam kết không chấm 
dứt hợp đồng trước thời hạn; đồng thời còn quy định, Cty Sao Việt Hưng được ưu 
tiên mua khách sạn khi đang thuê nếu bên A có thông báo về việc bán khách sạn. 

Điều 478 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng 
tài sản cho bên thuê. Theo đó “bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn 
định cho bên thuê”. 

“Việc bà Nhung “lật kèo” không thực hiện đúng nghĩa vụ đã ghi trong hợp 
đồng 08/SVH-ĐD, không thông báo việc bán khách sạn cho Cty Sao Việt Hưng 
mà ngấm ngầm bán cho doanh nghiệp khác là hành vi vi phạm pháp luật trắng 
trợn, gây tổn hại trực tiếp đến quyền và lợi ích của công ty chúng tôi. Phải chăng 
bà Nhung đã lừa gạt chúng tôi đầu tư hơn 20 tỷ rồi bán trắng khách sạn cho doanh 
nghiệp khác?”, đơn thư của Cty Sao Việt Hưng nêu. 

Từ sự việc trên, khách hàng, dư luận không chỉ đặt ra câu hỏi về sự minh 
bạch, trung thực của bà Nhung? mà còn nghi vấn, liệu Văn phòng công chứng Hội 
An đã làm hết trách nhiệm của mình chưa? 

Bởi, khoản b, điều 7 Luật Công chứng 2014 nghiêm cấm “thực hiện công 
chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung 
bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; xúi giục, tạo điều kiện cho người 
tham gia hợp đồng, giao dịch thực hiện giao dịch giả tạo hoặc hành vi gian dối 
khác”; 

Ngoài ra, pháp luật về công chứng cũng yêu cầu, khi làm thủ tục công chứng: 
Công chứng viên phải hướng dẫn người yêu cầu công chứng tuân thủ đúng các quy 
định về thủ tục công chứng và các quy định pháp luật có liên quan đến việc thực 
hiện hợp đồng, giao dịch; giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, 
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nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc tham gia 
hợp đồng, giao dịch. 

Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn 
đề chưa rõ (…) hoặc đối tượng của hợp đồng, giao dịch chưa được mô tả cụ thể thì 
công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của 
người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám 
định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng. 

Như vậy, khi tiến hành thủ tục công chứng sang nhượng quyền sử dụng, tài 
sản gắn liền với đất, phải chăng bà Nhung đã “giấu diếm” không thông tin về việc 
tài sản trên đất đang cho thuê? Hoặc văn phòng công chứng biết nhưng vẫn công 
chứng? Đó là điều cần phải làm rõ. 

Mặt khác, lẽ ra khi biết được thông tin về việc tài sản trên đất đang cho thuê, 
hồ sơ công chứng chưa đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, công chứng 
viên cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời, trách để cho “sai chồng thêm sai”, khiến 
cho mâu thuẫn dân sự trở nên phức tạp, việc giải quyết hậu quả pháp lý trở nên khó 
khăn. Đó không chỉ là đòi hỏi của pháp luật mà còn là lương tâm, trách nhiệm của 
người công chứng. 

Thất vọng về “chữ tín” trong kinh doanh 
Trong môi trường kinh doanh, chữ tín đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chữ 

tín được xem là 1 giá trị đạo đức của người làm kinh tế. Việc “lật kèo” hợp đồng 
thể hiện cung cách làm ăn theo kiểu ngắn hạn, chạy theo lợi nhuận trước mắt, gây 
tổn hại tới lợi ích bên thuê. 

Hội An là 1 thành phố du lịch, trung tâm thương mại – dịch vụ của Quảng 
Nam nói riêng và cả nước. Tại đây có tới gần 500 khách sạn, cơ sở lưu trú, nghỉ 
dưỡng… là nơi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thế nhưng việc “rẽ 
ngang” bán khách sạn đang cho thuê mà không thông báo với bên thuê có nguy cơ 
phá hỏng hình ảnh đầu tư trong suy nghĩ của nhiều doanh nghiệp. 

Chính vì thế, việc xử lý vụ việc của các cơ quan chức năng cũng cần nhanh 
chóng, kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tránh làm phức 
tạp thêm mâu thuẫn, tranh chấp. 

Cty Sao Việt Hưng đã khởi kiện dân sự ra TAND TP Hội An, yêu cầu Tòa 
tuyên vô hiệu đối với: Hợp đồng chuyển nhượng số 01388, ngày 18/4/2018 và Hợp 
đồng đặt cọc chuyển nhượng số 00882, ngày 22/3/2018 giữa bà Nguyễn Hồng 
Nhung, bà Đỗ Thu Nga kí kết tại Văn phòng Công chứng Hội An, TP Hội An, tỉnh 
Quảng Nam. Ngày 08/5/2018, TAND TP.Hội An đã có thông báo thụ lý vụ án số 
23/TB-TLVA. 

Trước đó, Cty Sao Việt Hưng đã liên tục có đơn đề nghị khẩn cấp gửi đến Sở 
TN-MT Tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị tạm dừng việc đăng 
ký biến động và sang tên chuyển nhương quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn 
liền với đất đối với thửa đất số 15 nói trên. 

Tuy nhiên phía VPĐKĐĐ lại cho rằng: Trong thời hạn giải quyết hồ sơ từ 
23/5/2018-5/6/2018 mà VPĐKĐĐ không nhận được văn bản ngăn chặn theo đúng 
quy định của pháp luật… thì văn phòng sẽ tiếp tục thực hiện hồ sơ và trả kết quả 
theo đúng quy định của pháp luật. 

Mọi công dân, cơ quan nhà nước đều cần thượng tôn pháp luật. Trong khi sự 
việc chưa được làm rõ, có đơn thư khiếu nại, có dấu hiệu sai phạm… thì thiết nghĩ, 
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việc tạm dừng hoàn tất thủ tục sang tên để làm rõ cũng là điều cần thiết, chính 
đáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin làm rõ. 

Theo Doanh Nhân và Pháp Luật 
 

* Ngày 18/6/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Hỗ trợ 2 xã đảo Tân Hiệp và 
Tam Hải 5 tỷ đồng 

UBND tỉnh vừa quyết định cấp 5 tỷ đồng cho huyện Núi Thành và TP.Hội An 
để hỗ trợ 2 xã đảo. 

Theo đó, cấp 3 tỷ đồng để hỗ trợ xã đảo Tam Hải đóng giếng khoan, xây bể 
lọc nước và đường ống dẫn nước từ bể đến các hộ dân thôn Thuận An; cấp 2 tỷ 
đồng để hỗ trợ mua bồn chứa nước inox cho các hộ dân xã đảo Tân Hiệp. UBND 
tỉnh giao UBND huyện Núi Thành, TP.Hội An chịu trách nhiệm tổ chức xét chọn 
và hỗ trợ đúng đối tượng, niêm yết công khai danh sách hộ dân được hỗ trợ tại trụ 
sở xã, nhà sinh hoạt thôn và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

Văn Phin 
 

 * Ngày 19/6/2018, Báo Dân Trí đăng bài: Tập huấn bơi an toàn, phòng 
chống đuối nước cho học sinh, trẻ em Hội An 

Sáng 19/6, UBND TP Hội An phối hợp với tổ chức Swim Vietnam khai mạc 
lớp tập huấn bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 218. Lớp tập 
huấn có sự tham gia của các giáo viên, quản lý hồ bơi tại các khách sạn, nhân viên 
bãi tắm, cộng tác viên các xã phường… trên địa bàn Hội An. 

Trong 3 ngày (từ 19-21/6), các học viên sẽ được truyền đạt những kỹ năng 
bơi lội gồm những động tác cơ bản, tư thế của bộ môn bơi lội, đồng thời giới thiệu 
phương pháp thực hành việc ứng cứu người bị tai nạn đuối nước. 

Khóa học nhằm trang bị cho những giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn 
viên… những kiến thức cần thiết, kỹ năng, chuyên môn tốt để truyền đạt cho trẻ 
em, góp phần hạn chế tình trạng đuối nước xảy ra ngày càng nhiều ở học sinh hiện 
nay, nhất là khu vực nông thôn. 

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch TP Hội An cho biết: “Lớp tập huấn 
nhằm đào tạo cho đội ngũ giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên thuộc các 
trường học, xã phường, khách sạn…trên địa bàn thành phố những kỹ năng cơ bản, 
kiến thức cần thiết để truyền đạt hiệu quả nhất đến trẻ em nhằm hạn chế tình trạng 
đuối nước ngày càng tăng cao hiện nay, nhất là trong dịp hè. Đồng thời, sau khi 
huấn luyện, các giáo viên này sẽ phải áp dụng tốt tại cơ sở, trường học tạo chuyển 
biến tích cực trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ”. 

Trong 10 năm qua, tổ chức Swim Vietnam đã hỗ trợ nguồn kinh phí lên đến 
hơn 12 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam để thực hiện chương trình phổ cập bơi, bao 
gồm xây dựng 8 bể bơi tại các địa phương trong tỉnh như Hội An, Tam Kỳ, Đại 
Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Tiên Phước… tổ chức dạy bơi, kỹ năng sống dưới 
nước cho học sinh và đào tạo giáo viên. Theo đó, đến nay đã có 61.000 học sinh 
được học bơi, kiến thức an toàn đuối nước và cả trăm giáo viên được đào tạo cơ 
bản về dạy bơi, kỹ năng sống sót dưới nước. 

N. Linh 
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3. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 
* Ngày 01/6/2018, Báo Tài Nguyên và Môi Trường đăng bài: Chính quyền 

phường Cửa Đại (Hội An) lên tiếng về điểm tập kết cát không phép trên địa 
bàn  

Ngày 01/6, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, TP. Hội An Lê Công Sỹ đã có 
ý kiến về những thông tin báo chí nêu về điểm tập kết cát không phép tại khu đô 
thị Phước Trạch - Phước Hải, phường Cửa Đại. 

Trao đổi với PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch UBND 
phường Cửa Đại Lê Công Sỹ cho biết: Việc báo chí phản ánh hoạt động không 
phép của điểm tập kết cát trên địa bàn của phường Cửa Đại là có cơ sở. 

Tuy nhiên, đây chỉ là địa điểm tập kết tạm để trung chuyển cát bằng đường 
sông đưa lên bờ để phục vụ xây dựng hạ tầng của dự án Khu đô thị Phước Trạch - 
Phước Hải (giai đoạn 2) của phường Cửa Đại, theo phụ lục hợp đồng số 11/02 
PLHĐXD - KHDA về việc thi công hạng mục san nền công trình KĐT Phước 
Trạch - Phước Hải Hội An (giai đoạn 2) giữa công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng 
501 (chủ đầu tư) và công ty TNHH Hoàng Tiên (đơn vị thi công) chứ không phải 
là bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng.     

Việc hoạt động của điểm tập kết cũng mới diễn ra trong thời gian gần đây, 
quá trình hoạt động của điểm tập kết này, chính quyền phường Cửa Đại đều nắm 
được vì dự án KĐT Phước Trạch - Phước Hải thi công trong thời gian khá dài, 
điểm tập kết cát cũng nằm gần cơ quan hành chính của phường. 

Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh có thông tin về việc, đơn vị thi công vận 
chuyển cát từ điểm tập kết này đi san lấp cho một dự án khác cũng trên địa bàn TP. 
Hội An thì chúng tôi chưa nắm được và hết sức bất ngờ, nên ngay chiều 31/5, 
chính quyền địa phương đã tổ chức xuống hiện trường tiến hành kiểm tra điểm tập 
kết cát, đồng thời làm việc với đơn vị thi công về vấn đề này. 

Quá trình làm việc, bên phía đơn vị thi công cho biết là, đơn vị này chỉ sử 
dụng điểm tập kết cát tạm để phục vụ cho dự án KĐT Phước Trạch - Phước Hải 
Hội An theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Việc khối lượng cát còn trên bãi phần 
lớn là lượng cát tồn đọng sau khi dự án KĐT Phước Trạch - Phước Hải hoàn thành 
thi công giai đoạn 1, nên đơn vị đang cho vận chuyển số cát tồn đọng đó dùng san 
lấp dự án KĐT Phước Trạch - Phước Hải (giai đoạn 2). Số lượng cát san nền bổ 
sung mà đơn vị mua hợp pháp tại mỏ cát ở Điện Bàn chở về tập kết tại đây dùng 
cho việc san lấp là không đáng kể, vì giai đoạn 2 của dự án cũng đã sắp hoàn 
thành. 

Ông Sỹ khẳng định: Mặc dù hiện chưa có bằng chứng chứng minh, cũng như 
biên bản xử phạt hành chính của cơ quan chức năng về việc đơn vị thi công vận 
chuyển cát trái phép đi nơi khác tiêu thụ, nhưng chính quyền địa phương sẽ vẫn 
lưu ý xem xét, tìm hiểu kỹ những thông tin mà báo chí phản ánh. Nếu phát hiện 
chủ đầu tư, hoặc đơn vị thi công sai phạm sẽ đề nghị xử lý nghiêm minh. 

Quan điểm của chính quyền địa phương là kiên quyết không cho phép vận 
chuyển cát đi nơi khác từ điểm tập kết tạm phục vụ san lấp dự án KĐT Phước 
Trạch - Phước Hải trên địa bàn của phường Cửa Đại. 

Được biết, hiện trên địa bàn TP. Hội An có rất nhiều dự án hạ tầng lớn đang 
được triển khai thực hiện cùng với nhu cầu xây dựng công trình, nhà ở của người 
dân không ngừng tăng lên, khiến nhu cầu vật liệu cần để san lấp mặt bằng và xây 
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dựng công trình là rất lớn. Tuy nhiên cho đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam vẫn 
chưa cấp phép cho bất kỳ bến bãi tập kết, cũng như bến thủy nội địa nào trên địa 
bàn TP. Hội An. Đây đang là vấn đề nan giải đối với các doanh nghiệp trong việc 
vận chuyển vật liệu bằng đường thủy để thi công dự án trên địa bàn TP. Hội An. 
Theo tính toán của các doanh nghiệp thì, việc vận chuyển bằng đường thủy vừa 
nhanh, giảm chi phí, không gây ô nhiễm môi trường và làm hư hỏng đường sá dân 
sinh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân như khi vận chuyển vật liệu bằng 
đường bộ. 

Ngọc Khánh 
 

* Ngày 04/6/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Tuổi trẻ Hội An tổ chức 
nhiều hoạt động bảo vệ môi trường 

Hơn 400 đoàn viên thanh niên đến từ 40 cơ sở đoàn, hội trực thuộc Thành 
đoàn Hội An vừa ra quân thực hiện ngày hội “Thanh niên chung tay bảo vệ môi 
trường”. 

Tại ngày hội, tuổi trẻ thành phố trao 170 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các xã, 
phường; phát đổi hơn 200 túi sinh thái thay thế túi ni lông cho khách du lịch tại 
cảng du lịch Cửa Đại; 200 đoàn viên thanh niên diễu hành xe đạp tuyên truyền an 
toàn giao thông và bảo vệ môi trường quanh các tuyến đường chính của thành phố; 
200 đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh tại bãi biển Cửa Đại... 

Quốc Hải 
 

* Ngày 16/6/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Cù Lao Chàm lại lo thiếu 
nước sinh hoạt 

Nắng nóng kéo dài khiến cho lượng nước ngọt dùng trong sinh hoạt ở Cù Lao 
Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) đang trở nên cạn kiệt. 

Người dân Cù Lao Chàm cho biết, từ trước tết 2018 đến nay, địa phương hầu 
như không có mưa, trong khi nắng nóng liên tục làm cho nước ngọt ở đây bị suy 
giảm. Hồi đầu tháng 6, ảnh hưởng bởi bão số 1, Cù Lao Chàm có mưa nhưng 
không kéo dài, lượng mưa ít, không đủ để bù lấp lại lượng nước bị thiếu hụt trên 
hồ dự trữ. 

Cũng theo người dân, thôn Cấm và thôn Bãi Làng là 2 thôn ít chịu ảnh hưởng 
bởi lượng nước dự trữ đang cạn kiệt. “Vì thôn Cấm có giếng nước, trong khi thôn 
Bãi Làng có mạch nước ngầm, đóng giếng khoan được” - một người dân Cù Lao 
Chàm cho hay. 

Trong khi đó, Bãi Ông là thôn bị ảnh hưởng nhiều nhất khi lượng nước từ hồ 
dự trữ bị cạn kiệt. Tại một điểm lấy nước ở thôn Bãi Ông, bà Lê Thị Quang cho 
biết khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, nước về rất yếu, nhiều lúc bà phải chầu chực 
đêm khuya hay tờ mờ sáng để lấy nước nhưng cũng không được nhiều. 

“Có khi 4 - 5 ngày mới có nước về. Thiếu nước phải chạy đi xin làng trên, 
xóm dưới rất cực” - bà Nguyễn Thị Lên, người dân thôn Bãi Ông cho hay. Bà Lên 
cho biết thêm, nguồn nước này được lấy từ hồ dự trữ ở thôn Bãi Bìm cách đó vài 
cây số. 

Được biết, thôn Bãi Ông hiện có 5 hộ kinh doanh lưu trú homestay, việc thiếu 
nước làm họ gặp không ít khó khăn. Thôn này có 163 hộ, khoảng 570 nhân khẩu 
đang sinh sống. 
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Theo quan sát của phóng viên, lượng nước trên hồ này đang gần cạn đáy. Ông 
Mai Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết, nếu nắng nóng kéo dài 
khoảng 1 - 1,5 tháng nữa, thì nguồn nước trên hồ dự trữ này sẽ hết, gây khó khăn 
cho việc sinh hoạt của người dân. 

Tại hồ chứa nước ở thôn Bãi Bìm, đang triển khai dự án nhà máy xử lý nước, 
cùng hệ thống đường ống dẫn nước mới. “Dự án này xây dựng từ năm ngoái, theo 
dự kiến, sẽ hoàn thành trong năm nay” - ông Bảo cho biết thêm. 

Lãnh đạo xã Tân Hiệp cho biết đây không phải là năm đầu tiên Cù Lao Chàm 
đối diện với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Nguyên nhân là địa phương này bị tác 
động bởi biến đổi khí hậu, mà trực tiếp là suy giảm phần nào rừng nguyên sinh trên 
đảo. 

Cũng liên quan đến nước, trong khi phải lo lắng vì thiếu hụt nước sinh hoạt, 
thì người dân Cù Lao Chàm đã quẳng được gánh lo thiếu nước uống. Lý do là hầu 
hết các hộ dân ở đây được trang bị máy RO xử lý nước. Theo thống kê, hiện đã 
trang bị 488 máy cho 488 hộ dân, đang bổ sung 100 máy cho 100 hộ dân còn lại. 

Minh Hải - Xuân Thọ 
 

4. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 
* Ngày 01/6/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Tìm giải pháp nâng cao chất 

lượng cơ sở lưu trú du lịch,  
Chiều 01/6, tại TP.Hội An, Sở VH-TT&DL tổ chức tọa đàm giải pháp nâng 

cao chất lượng cơ sở lưu trú du lịch. Tham dự có đông đảo doanh nghiệp kinh 
doanh lưu trú và đại diện các phòng VH-TT trên địa bàn tỉnh. 

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, tính đến tháng 3/2018 trên địa bàn tỉnh có 
570 cơ sở lưu trú du lịch đang hoạt động với khoảng 11.000 phòng. Trong đó, có 
174 khách sạn, gồm 6 khách sạn 5 sao, 20 khách sạn 4 sao, 20 khách sạn 3 sao, 36 
khách sạn 2 sao, 41 khách sạn 1 sao, 10 khách sạn đạt tiêu chuẩn, 41 khách sạn 
chưa xếp hạng (tổng cộng 8.504 phòng); 145 biệt thự du lịch (1.359 phòng); 250 
homestay (1.000 phòng). Các cơ sở thu hút khoảng 9.100 lao động. 

Hơn 90% cơ sở phân bố tại TP.Hội An, còn lại chủ yếu tại Tam Kỳ, Núi 
Thành, Điện Bàn, Thăng Bình. Tốc độ tăng bình quân cơ sở lưu trú giai đoạn 2015 
- 2017 khoảng 32,36%; số phòng lưu trú đạt 23,5%. Một số khách sạn 5 sao được 
các tạp chí có uy tín trên thế giới đánh giá là khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á hoặc 
khu nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam như Fourseason, The Nam Hải, Sunrise Hội An, 
Paml Garden, Victoria Hội An… 

Bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng nguồn lực của hệ thống cơ sở lưu trú 
du lịch cũng còn những hạn chế, như chất lượng đội ngũ nhân lực không đồng đều 
về chuyên môn nghiệp vụ lẫn khả năng giao tiếp ngoại ngữ; thiếu lao động lành 
nghề; khan hiếm về nhân lực cấp quản lý có chuyên môn cao, nhất là cấp giám sát 
và quản lý. Chính điều này đã tạo ra sự dịch chuyển gay gắt và thiếu hụt về lao 
động giữa các doanh nghiệp đã hoạt động và chuẩn bị hoạt động, làm ảnh hưởng 
đến chất lượng phục vụ… 

Tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ sở lưu trú và chuyên gia du lịch đã tập trung 
thảo luận 3 vấn đề được xem là cấp thiết hiện nay, gồm nâng cao cơ sở vật chất 
trang thiết bị nhằm tạo sự thỏa mãn với du khách; việc sử dụng lao động và tối ưu 
hóa sử dụng lao động; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị điều hành, phát 
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triển cơ sở lưu trú hiện nay và thời gian tới. Qua đó, giúp tăng ngày lưu trú và tăng 
chi tiêu của khách.     

Khánh Linh 
 

* Ngày 04/6/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Nâng cao chất lượng cơ sở 
lưu trú: Bắt đầu từ nguồn nhân lực 

Nâng cao chất lượng đội ngũ phục vụ, đánh giá thị trường khách, tạo sản 
phẩm cạnh tranh... là những vấn đề đặt ra tại buổi tọa đàm tìm giải pháp nâng cao 
chất lượng cơ sở lưu trú du lịch vừa diễn ra cuối tuần qua tại Hội An. 

Chất lượng chưa đồng đều 
Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, tính đến tháng 3.2018 trên địa bàn tỉnh có 

570 cơ sở lưu trú du lịch đang hoạt động với khoảng 11.000 phòng. Trong đó gồm 
174 khách sạn (6 khách sạn 5 sao, 20 khách sạn 4 sao, 20 khách sạn 3 sao, 36 
khách sạn 2 sao, 41 khách sạn 1 sao, 10 khách sạn đạt tiêu chuẩn, 41 khách sạn 
chưa xếp hạng), tổng cộng 8.504 phòng; 145 biệt thự du lịch (1.359 phòng); 250 
homestay (1.000 phòng). Hơn 90% cơ sở phân bố tại Hội An, còn lại chủ yếu tại 
Tam Kỳ, Núi Thành, Điện Bàn, Thăng Bình. 

Tốc độ tăng bình quân cơ sở lưu trú giai đoạn 2015 - 2017 khoảng 32,36%; số 
phòng lưu trú đạt 23,5%; thu hút khoảng 9.100 lao động (trong tổng số 13.000 lao 
động trong ngành du lịch).  Dự báo đến năm 2020 sẽ có khoảng 30 cơ sở lưu trú du 
lịch mới đi vào hoạt động với khoảng 2.000 phòng, nâng tổng số phòng lưu trú trên 
địa bàn tỉnh lên khoảng 13.000 
phòng. 

Theo bà Lê Thị Châu Trinh - 
Trưởng phòng Quản lý lưu trú (Sở 
VH-TT&DL), bên cạnh những ưu 
thế như lực lượng lao động trẻ, tính 
chuyên nghiệp đang được cải 
thiện…, nguồn nhân lực làm việc 
trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch 
trên địa bàn tỉnh cũng còn những 
hạn chế như chất lượng không 
đồng đều về chuyên môn nghiệp vụ 
lẫn khả năng giao tiếp ngoại ngữ; thiếu lao động lành nghề; khan hiếm về nhân lực 
cấp quản lý có chuyên môn cao, nhất là cấp giám sát và quản lý. Trình độ và chất 
lượng đội ngũ lao động giữa các cấp hạng cơ sở lưu trú có sự khác biệt; lao động 
có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng quản lý điều hành phần lớn tập trung ở các 
khách sạn 3 - 5 sao; các cơ sở lưu trú từ 2 sao trở xuống, nhất là các homestay, biệt 
thự du lịch… do quy mô nhỏ, ít dịch vụ, việc tuyển dụng và đào tạo chưa được 
quan tâm đúng mức, dẫn đến thiếu hụt về số lượng và hạn chế về chất lượng. 
Chính điều này tạo ra sự dịch chuyển lao động gay gắt giữa các doạnh nghiệp đã 
hoạt động và chuẩn bị hoạt động, làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ… “Dự 
báo đến năm 2020 ngành du lịch cần thêm khoảng 6.000 lao động trong lĩnh vực 
lưu trú. Riêng nhu cầu lao động cần đào tạo tại các doanh nghiệp lưu trú giai đoạn 
2018 - 2020 là 11.200 người ở các lĩnh vực như nhà hàng, buồng, lễ tân, chế biến 
món ăn Việt Nam, an ninh khách sạn… Ngoài ra, nhu cầu đào tạo các kỹ năng 

Theo ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám 
đốc Sở VH-TT&DL, có ba vấn đề được xem 
là cấp thiết hiện nay trong việc nâng cao chất 
lượng cơ sở lưu trú, gồm: nâng cao cơ sở vật 
chất trang thiết bị nhằm tạo sự thỏa mãn với 
du khách;  sử dụng lao động và tối ưu hóa sử 
dụng lao động; ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản trị điều hành và phát triển cơ sở 
lưu trú, qua đó giúp tăng ngày lưu trú và tăng 
chi tiêu của khách. 
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cũng rất lớn với khoảng 22.500 lao động, chủ yếu là các kỹ năng về giao tiếp ứng 
xử; giải quyết tình huống, kỹ năng làm việc nhóm, ngoại ngữ…” - bà Trinh cho 
biết. 

Xây dựng môi trường  làm việc chuyên nghiệp 
Năm 2017, Quảng Nam đón 5,35 triệu lượt khách tham quan lưu trú, trong đó 

khách lưu trú đạt khoảng 1,81 triệu lượt, tốc độ tăng bình quân tổng lượt khách lưu 
trú giai đoạn 2015 - 2017 ước đạt 21,8% (khách quốc tế tăng 25,36%, khách nội 
địa tăng 15,47%/năm). Số ngày khách lưu trú bình quân năm 2017 là 2,5 
ngày/khách, trong đó ngày khách quốc tế đạt 2,8 ngày; ngày khách nội địa đạt 1,9 
ngày; công suất sử dụng phòng đạt 65%, riêng công suất sử dụng phòng của cơ sở 
5 sao đạt hơn 75%. Đặc biệt, mùa cao điểm công suất sử dụng phòng tại các cơ sở 
lưu trú du lịch từ 3 - 5 sao đạt 90 - 95%. Tổng doanh thu năm 2017 ước đạt 2.720 
tỷ đồng, chiếm 70% doanh thu toàn ngành. 

Khảo sát cho thấy, tuy hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh có 
những chuyển biến tốt, nhưng so sánh một số chỉ tiêu về quy mô, số lượng và các 
chỉ tiêu khác như lao động, dịch vụ hỗ trợ… trong lĩnh vực hoạt động lưu trú giữa 
Quảng Nam và Đà Nẵng thì Quảng Nam vẫn còn thấp. 

Hiện, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có khoảng 693 cơ sở lưu trú du lịch với 
28.780 phòng, cao gấp 3 lần so với Quảng Nam. Dù công suất sử dụng phòng lưu 
trú bình quân năm 2017 tại Đà Nẵng đạt 52%, thấp hơn 13% so với Quảng Nam 
nhưng doanh thu từ hoạt động lưu trú của Đà Nẵng cao gấp 3 lần so với Quảng 
Nam. Riêng doanh thu năm 2017 đạt hơn 8.944 tỷ đồng.   

Tại buổi tọa đàm, đại diện một số cơ sở lưu trú và chuyên gia du lịch cho 
rằng, việc đánh giá thị trường khách rất quan trọng nhằm giúp xây dựng sản phẩm 
phù hợp. Ông Nguyễn Minh - Tổng thư ký Hội Khách sạn, Tổng Giám đốc khách 
sạn 7.Sevensea Đà Nẵng cho rằng, hiểu được tâm lý và tập quán văn hóa khách sẽ 
giúp mang đến sự hài lòng và thiện cảm. “Với đối tượng khách châu Á lễ nghi, lễ 
giáo và sự lễ phép là yếu tố rất cần trong hoạt động giao tiếp và phục vụ. Bên cạnh 
đó, phải hiểu tâm lý khách như người Nhật cần sự yên tĩnh trong nghỉ ngơi, bồn 
tắm và nước nóng là yếu tố tiên quyết để họ chọn dịch vụ…, hay người Hàn rất 
thích ăn cay và ăn lạt; người Đài Loan các món xào phải có sốt và rất thích ăn 
béo… Tùy thị trường khách chúng ta phải có sản phẩm và cách phục vụ phù hợp” - 
ông Minh dẫn giải. 

Theo ông Lưu Ngọc Khánh - Giám đốc Công ty Quản lý khách sạn H&K 
Hospitality, để nâng cao hiệu quả kinh doanh cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp cần 
quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực song song với đánh giá thực 
hiện công việc của người lao động thông qua các cấp quản lý và khách hàng. 
Ngoài ra, cần thực hiện một số giải pháp đồng bộ như xây dựng môi trường làm 
việc chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp tích cực; cải cách chính sách doanh 
nghiệp nhằm nâng cao chất lượng người lao động về tài chính và phi tài chính; hợp 
tác đào tạo giữa doanh nghiệp và nhà trường nhằm tư vấn, hỗ trợ giảng dạy nội 
dung chuyên sâu về nghiệp vụ; tổ chức ngày hội hướng nghiệp; áp dụng công nghệ 
cao trong công tác quản lý, trao đổi nguồn nhân lực… 

Vĩnh Lộc 
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* Ngày 14/6/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: 6 tháng đầu năm, Hội An 
đón hơn 2,68 triệu lượt khách tham quan lưu trú 

Sáng 13/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện các sở, 
ngành liên quan có buổi làm việc với UBND TP.Hội An về các hoạt động du lịch 
và công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. 

Theo báo cáo của UBND TP.Hội An, 6 tháng đầu năm 2018 tổng lượng 
khách tham quan, lưu trú trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 2,68 triệu lượt, tăng 
69,43% so với cùng kỳ (khách quốc tế khoảng 2 triệu lượt, tăng hơn 230%; khách 
nội địa đạt 680 nghìn lượt, đạt hơn 95% so với cùng kỳ). 

Tổng lượt khách mua vé tham quan khu di sản ước đạt hơn 1,19 triệu lượt, 
tăng 22,67% so với cùng kỳ; tổng lượt khách mua vé tham quan Khu dự trữ sinh 
quyển Cù Lao Chàm đạt 185 nghìn lượt, bằng 99,2% so với cùng kỳ. 

Tổng lượt khách lưu trú đạt 885 nghìn lượt, tăng 25,73% so với cùng kỳ, bình 
quân ngày khách lưu trú 2,08 ngày; công suất sử dụng phòng 51%; tổng doanh thu 
toàn ngành thương mại, du lịch ước đạt 2.385 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ, 
riêng doanh thu du lịch đạt khoảng 2.010 tỷ đồng. 

Dù đạt được những kết quả nổi bật nhưng du lịch Hội An cũng tồn tại nhiều 
hạn chế cần khắc phục như tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách, bán phá giá; 
tự tiện thu giá cao tại các điểm trông giữ xe và xích lô du lịch trong phố; an toàn, 
an ninh có chiều hướng xấu; xô xát với khách tại các quán bar diễn ra ngày càng 
nhiều; tình trạng cướp giật gia tăng… 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho 
rằng, đã đến lúc phải nâng cấp du lịch Hội An. Ngoài khắc phục những tồn tại hiện 
nay, thành phố cần có những chính sách như đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư 
các bãi đổ xe; phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu tìm phương án mở 
rộng nâng cấp cầu Đế Võng, cầu Phước Trạch cùng một số tuyến đường vào phố; 
hình thành các tuyến xe trung chuyển để giải quyết bài toán kẹt xe. 

Ngoài ra, đặc biệt quan tâm vấn đề môi trường du lịch; có đề án nâng cao chất 
lượng du lịch theo hướng phát triển chiều sâu, kể cả chọn khách để du lịch Hội An 
phải là du lịch đẳng cấp… 

Khánh Linh 
 

* Ngày 15/6/2018, Báo Văn Hóa đăng tin: Hội An: Homestay không được 
đón khách quá 5 phòng  

UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa có thông báo hướng dẫn triển khai 
chi tiết một số nội dung của Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng 
cho khách du lịch thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại TP Hội An. 

Cụ thể, diện tích đất tối thiểu để xây dựng homestay là 200m2, riêng đối với 
khu vực xã đảo Tân Hiệp tối thiểu là 80m2. Nhà được xây dựng đảm bảo quy 
hoạch, có không gian sân vườn, cây xanh, phù hợp với điều kiện văn hóa của địa 
phương. Số tầng của công trình tối đa không quá 3 tầng. Số lượng phòng trong cơ 
sở tối đa không quá 7 phòng ngủ, trong đó tối đa 5 phòng khách lưu trú và đón 
không quá 4 khách lưu trú/1 phòng. 

Người quản lý và phục vụ phải có xác nhận sức khỏe tốt còn hiệu lực ít nhất 3 
tháng. Người trực tiếp quản lý phải có giấy chứng nhận đã tham gia lớp tập huấn 
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về nghiệp vụ kinh doanh lưu trú homestay, kỹ năng giao tiếp ứng xử và lịch sử văn 
hóa Hội An do Phòng Thương mại - Du lịch tổ chức hằng năm. 

Khánh Chi 
 

5. SẢN XUẤT – TIÊU DÙNG 
* Ngày 13/6/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Bí đao "kêu cứu" 
Bí đao trồng đã đến mùa thu hoạch nhưng không tiêu thụ được khiến cho các 

hộ dân ở xã Cẩm Kim (TP.Hội An) lâm cảnh điêu đứng. Hàng tấn bí đao của nông 
dân bỏ tại ruộng hoặc thu hoạch đem về chất đầy nhà, thấy thật xót xa. 

Khu đất sản xuất rộng mông mênh ở bãi bồi Bà Mau ven sông Thu Bồn (xã 
Cẩm Kim) là những vườn bí đao quả chi chít. Thân cây đã bắt đầu già héo, không 
đủ sức giữ những trái bí đao to nặng hàng chục ký trên giàn. Không có người mua 
nên các chủ ruộng không hái, bí đao đứt khỏi dây rớt nằm la liệt trên mặt đất. Ông 
Huỳnh Kim Quy - chủ một vườn bí đao ở bãi bồi Bà Mau, chia sẻ: “Làm ra không 
ai mua nên chẳng hái về làm chi. Mà công thuê mướn hái đắt hơn tiền bán bí đao, 
không đủ để bù đắp. Hái về thì khổ mà bỏ ri thì xót lắm”. Không còn cách nào 
khác, giờ bà con chỉ mong các ban ngành của thành phố có cách gì giải cứu giúp 
nông dân vớt vát lại vốn mà thôi! Bởi chi phí đầu tư  làm một cái giàn mất cả chục 
triệu đồng. Giá bí đao rớt thê thảm, chừng 1.500 đồng/kg mà cũng không có người 
mua. Trong khi đó, thuê thu hoạch bí đao với giá 250.000 đồng/ngày công lao 
động nam, 200.000 đồng/ngày công lao động nữ, đó là chưa kể cơm ăn nước uống 
buổi trưa. Thu hoạch bị lỗ nên bà con đành bỏ... “Tôi xót của, thuê hái 3,5 tấn bí 
đao đem về nhà, hết 1,7 triệu đồng tiền công. Hạch toán thấy lỗ nặng nên thôi” - 
ông Quy nói. 

Để có được những bãi trồng bí đao ven sông Thu Bồn, các chủ vườn đã phải 
thuê nhân công cải tạo đất, đầu tư phân bón, bơm nước tưới hàng ngày. Thế nhưng, 
các khoản chi phí đầu tư sản xuất nói trên bây giờ không có cơ hội vớt vát lại vì 
không tiêu thụ được bí đao. Tiếc của tiếc công, dù nặng nhọc vất vả, lại phải thuê 
thêm nhân công, phương tiện thu hoạch, chuyên chở, một số hộ cũng đã cố gắng 
đem bí đao về nhà. Nhiều hộ chất hàng tấn bí đao từ ngày này qua ngày khác, 
không người hỏi mua nên chỉ được dăm bảy ngày, nắng nóng, bí bắt đầu thối lủn. 
Hiện toàn xã Cẩm Kim có hơn 20 chục hộ ở thôn Phước Thắng và Trung Hà trồng 
bí đao đại trà, mỗi nhà thu hoạch 3 - 5 tấn bí đao nhưng không tiêu thụ được. Ông 
Lê Trung Tấn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Kim, cho biết: “Hội đã vận động 
nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, một số loại cây trồng không đạt hiệu 
quả chuyển sang trồng bí đao và ớt. Hiện nay, bí đao được mùa mất giá, bà con 
không bán được quả nào. Chúng tôi cũng không biết làm thế nào để giúp bà con 
nông dân xoay xở nhằm vớt vát lại ít vốn đã bỏ ra...”. 

Ở một diễn biến khác, cây ớt chỉ thiên vẫn ổn định nguồn tiêu thụ nhờ có 
doanh nghiệp thu mua. Tuy nhiên, giá ớt bán không cao, khoảng 9 nghìn đồng/kg, 
trong khi đó tiền thuê nhân công hái phải trả 6 nghìn đồng/kg. Tính ra, 3 nghìn 
đồng còn lại là chi phí đầu tư trồng trọt, vì vậy nông dân trồng ớt ở Cẩm Kim 
không có lời bao nhiêu, nếu không muốn nói là huề vốn! Theo ông Lê Trung Tấn, 
riêng cây ớt, năm nay bà con trồng gần 20ha, nhưng với giá cả như thế, bà con gặp 
khó vô cùng. Rất mong các ban ngành của thành phố quan tâm nhằm giúp bà con 
thoát khỏi tình trạng khủng hoảng thừa nông sản làm ra... 
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Lê Hiền 
 

* Ngày 18/6/2018, Báo Công Thương đăng bài: Nhộn nhịp lò bánh ú tro 
“nức tiếng” Hội An 

Trên mâm cúng Tết Đoan Ngọ của người Quảng Nam – Đà Nẵng ngoài hoa 
quả, xôi, chè, rượu nếp thì một sản vật không thể thiếu là bánh ú tro.   

Đã bao nhiêu năm trôi qua, cứ đến đầu tháng 5 là nhà chị Lê Thị Tý (Phương 
Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) lại nhộn nhịp người ra vào. Trong nhà lúc 
nào cũng náo nhiệt bởi tiếng nói, cười. Đây là gia đình làm bánh ú tro truyền thống 
nức tiếng tại phố Hội. 

Cô Dư Thị Anh (64 tuổi) vừa gói bánh vừa chia sẻ, đến hẹn lại lên, không cần 
chị Tý phải gọi nhắc, cứ đến ngày 2/5 (Âm lịch) là Cô lại qua đây gói bánh ú tro. 
“Đã qua hơn 40 năm rồi, năm nào cũng thế, từ đời bố mẹ của cái Tý cơ. Mãi rồi 
thành quen, vừa là nghề phụ của mình, nhưng cũng là niềm vui và có thêm thu 
nhập.” Cô Anh cho biết bánh ú tro phục vụ cho Tết Đoan Ngọ mỗi năm gói 1 lần, 
bắt đầu từ ngày 02/5 đến hết ngày 04/5 (Âm lịch). Việc gói bánh sẽ bắt đầu từ 
khoảng một, hai giờ sáng đến xế chiều cùng ngày. Đã thạo việc, mỗi mùa bánh, cô 
gói được khoảng 4.500 – 5.000 chiếc bánh ú.  

Bánh ú tro nhìn bề ngoài rất đơn giản, nhưng làm ra một chiếc bánh không 
phải dễ dàng. Chị Lê Thị Tý chia sẻ: “Nhìn nhỏ vậy chứ, của một đồng, công hẳn 1 
lượng đấy.” Chị Tý cho biết, mỗi mùa bánh có khoảng 10 người đến gói bánh ú 
tro, và cũng toàn là người trong xóm. Mỗi người 1 việc, người cắt rửa lá, người sắp 
lá, người gói bánh, người cột bánh, người tiếp nguyên liệu….Để làm 1 chiếc bánh 
qua rất nhiều công đoạn như từ chuẩn bị nguyên liệu, đến gói bánh, đến luộc và 
cuối cùng là ra thị trường đến tay người dùng. 

Bánh ú tro được làm từ gạo nếp quê ngâm với tro đã được lọc sạch lấy nước. 
Nếp sau khi ngâm có màu hơi ngả vàng. Lá dùng để dói bánh là lá kè (lá cây đót) 
được đặt mua từ Phước Sơn (Quảng Nam), lá được luộc qua, cắt gọn. Bánh ú tro 
có 2 loại không nhân và có nhân (đậu xanh). Bánh sau khi gói sẽ được đem đi nấu. 
Thời gian để cho nếp đủ nhừ và hòa quyện với tro và màu lá khoảng 6 tiếng. Sau 
đó, được vớt để ráo. Bánh ú tro ngon nhất là được chấm với đường mật. 

Tờ mờ sáng mùng 5/5 (Âm lịch) là thời gian nhà chị Tý nhộn nhịp nhất. Bởi 
đây là thời gian vớt mẻ bánh cuối cùng để giao cho các bạn hàng để kịp bán cho 
người dân mua về cúng. Mỗi mùa bánh, lò bánh ú tro nhà chị Tý đưa ra thị trường 
khoảng 30.000 chiếc bánh. Và thường trong tình trạng “cháy hàng”. “Bạn hàng 
truyền thống năm nào cũng đặt, cũng có những tiểu thương mới nghe tiếng tìm 
đến, rồi bà con lối xóm cũng đặt mua. Không có sức mà làm thôi chứ làm ra thì 
bao nhiêu cũng được đặt mua hết.” Chị Tý chia sẻ. Bánh ú tro theo những thương 
lái đi khắp các chợ tại Hội An và ra thành phố Đà Nẵng. Mỗi gia đình người 
Quảng Nam – Đà Nẵng thường mua khoảng bốn chục đến năm chục bánh để cúng 
gia tiên. 

Lúi húi treo bánh lên xe, cô Thương (còn gọi là dì Sáu) - ở tổ 6, khối Thanh 
Nam, phường Cẩm Châu nói: “Nhà này làm bánh lâu rồi, bánh ở đây thơm, ngon, 
sạch, nên năm nào Cô cũng ghé mua.”. Năm nay, cô Thương mua 250 cái bánh ú, 
để cũng ông bà, tổ tiên một ít, còn lại biếu bà con, cho con cái mỗi người 1 ít để 
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cúng. “Hồi xưa cô cũng từng tham gia gói bánh ở đây đó chớ, bây chừ có tuổi rồi 
nên nghỉ thôi, cũng nhớ nghề lắm.”. 

Sau mỗi mùa bánh, trung bình mỗi người tham gia làm bánh thu nhập khoảng 
hơn 1 triệu đồng. Riêng gia đình chị Tý, trừ mọi chi phí gia đình chị thu nhập được 
từ 7 – 8 triệu đồng. 

“Nghề của gia đình mình bao đời truyền lại rồi. Mình cứ làm thôi, đến đời con 
mình thì không biết, nhưng đời mình còn làm được thì cứ làm. Làm bao nhiêu mùa 
rồi, vậy mà cứ đến gần mùa làm bánh lòng lại chộn rộn như ngày đầu, vẫn cứ háo 
hức như vậy.” Chị Tý bộc bạch. 

Vũ Lê 
 

 * Ngày 25/6/2018, Báo Văn Hóa đăng bài: Hội An: Bạn trẻ giúp nông dân 
tiêu thụ bí đao  

Với sự hỗ trợ của các bạn trẻ, gần 4 tấn bí đao của nông dân xã Cẩm Kim 
(TP. Hội An, Quảng Nam) đã được tiêu thụ trong vòng 48 giờ đồng hồ… 

Cách đây hơn một tuần, gần trăm hộ nông dân ở xã Cẩm Kim như ngồi trên 
đống lửa bởi hơn 20 tấn bí đao bà con trồng ở bãi bồi ven sông Thu Bồn đến mùa 
thu hoạch nhưng tiểu thương không mặn mà thu mua. Năm nay, bí đao được mùa 
nhưng giá lại rất thấp, chỉ khoảng 1.500 đồng/kg nhưng vẫn không thể nào tiêu thụ 
hết vì sản lượng nhiều. 

Giữa lúc đầu ra bí đao gặp bế tắc, đoàn viên, thanh niên của Thành đoàn Hội 
An đã cùng nhau tạo nhịp cầu nối, hỗ trợ tiêu thụ bí đao cho bà con. Thành đoàn 
Hội An đã phát động phong trào “giải cứu”, đưa bí đao đến người tiêu dùng. 

Anh Hồ Khá, Bí thư Thành đoàn Hội An cho biết: Các cán bộ đoàn và các 
bạn thanh niên đã vạch ra kế hoạch hỗ trợ bà con trong khâu tiêu thụ. Cụ thể, giao 
các đơn vị đoàn cấp xã, phường lên danh sách số lượng khách hàng đặt mua bí đao 
và vận chuyển về bán trực tiếp. Bên cạnh đó đơn vị đã xin phép lãnh đạo cấp trên 
để nông dân xã Cẩm Kim mang bí đao sang bán trước cổng Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam TP Hội An trong 2 ngày 16 và 17 để người mua có thể dễ dàng tìm 
đến. Chương trình này đã có được kết quả tích cực, gần 4 tấn bí đao với giá 3.000 
đồng/kg đã được bán hết kể từ khi triển khai chương trình. 

Khánh Chi 
 

6. NHỮNG BÔNG HOA ĐIỂM 10 
        * Ngày 25/6/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: "Quả ngọt" từ tình thương 

Nhờ sự nỗ lực của bản thân và tình yêu thương gia đình mà em Trần Văn 
Tuấn (lớp 12/4, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, TP.Hội An) đã không 
ngừng vươn lên trong học tập, được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2018 và tuyển 
thẳng vào Trường Đại học Y dược tại TP.Hồ Chí Minh. 

Chúng tôi gặp Tuấn vào một đầu tháng 6, khi cùng bố là anh Trần Văn Lợi 
(SN 1974, trú phường Cẩm Phô, TP.Hội An) vào TP.Tam Kỳ để bổ sung một số hồ 
sơ tuyển thẳng vào Trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh. Nói về chọn ngành y 
để theo học, Tuấn cho biết tháng 4.2014, bố của Tuấn bị bệnh tim, phải ra Bệnh 
viện Trung ương Huế để điều trị và phẫu thuật. Cuộc điều trị cho một căn bệnh tim 
kéo dài nhưng không thể ở bên cạnh bố nên Tuấn rất lo lắng. Vì thương bố mang 
căn bệnh tim thường xuyên tái phát và lo cho sức khỏe của người thân trong gia 
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đình, ngay sau khi học xong lớp 9 Tuấn đã bắt đầu nghĩ về ngành y khoa. “Sức 
khỏe của mọi người rất quan trọng, nhưng em lại chỉ có thể chờ đợi mà không biết 
làm gì. Vì vậy, em đã nghĩ tới sau này mình sẽ chọn ngành y để có thể chăm sóc 
người thân tốt nhất có thể” - Tuấn nói. 

Với quyết tâm của mình, sự giúp sức, đồng hành, động viên của gia đình và 
đội ngũ giáo viên trong Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông TP.Hội An, Tuấn 
ngày đêm miệt mài học tập, tích góp kiến thức, trở thanh một học sinh giỏi toàn 
diện. Cụ thể, Tuấn đoạt giải nhì môn Sinh học tại kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc 
gia năm  2018 và  nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng 
khen của Chủ tịch UBND tỉnh. “Không có gì hơn ngoài kiến thức trên nhà trường 
và sự chia sẻ của gia đình, nhất là sự quan tâm, động viên của bố. Sau những buổi 
học trên lớp, bố đã cùng em cùng phân tích bài học, cũng như câu chuyện tương lai 
mà em đang hướng đến. Đó chính là động lực và niềm tin cho em vươn lên mỗi 
ngày” - Tuấn nói. Ông Trần Văn Lợi (bố Tuấn) tâm sự, điều quan trọng nhất là 
hiểu được con mình ra sao, học lực thế nào. Theo đó ông luôn sắp xếp công việc để 
quan tâm đến việc học cũng như suy nghĩ của con. Mỗi ngày, ông Lợi dành ra 2 
giờ đồng hồ cùng Tuấn thảo luận những vấn đề mà Tuấn chưa hiểu, cũng như đồng 
hành với con trai mình. “Ngoài sự giáo dục của nhà trường, thì sự chia sẻ của gia 
đình sẽ là động lực để con em mình phấn đấu vươn lên” - ông Lợi nói. 

Thầy Lê Thành Vinh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông 
nhận xét, em Trần Văn Tuấn (lớp 12/4) là học sinh ngoan và học giỏi. Em đã 
không ngừng nỗ lực, chịu khó học hỏi để đạt được thành quả trong học tập. Tại 
cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2018, em Tuấn đã đoạt giải nhì môn Sinh 
học. Với những thành tích đạt được, Tuấn được xét miễn thi kỳ thi tốt nghiệp 
THPT quốc gia năm 2018 và được tuyển thẳng vào đại học. 

Thanh Thắng 
 

7. AN NINH – TRẬT TỰ 
* Ngày 03/6/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Hủy hơn 50 chuyến tàu cao 

tốc ra Cù Lao Chàm 
Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An) 

cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đến 12 giờ trưa 03/6, gần 40 ca nô 
cao tốc của các công ty du lịch đã đưa gần 1.000 khách từ đảo Cù Lao Chàm vào 
bờ an toàn. 

Áp thấp nhiệt đới hình thành, khả năng mạnh thành bão trên Biển Đông, nên 
từ tối ngày 02 đến 03/6 mưa lớn xuất hiện kèm theo dông sét trên biển và đất liền 
khu vực TP.Hội An. 

Tuy nhiên lượng khách du lịch tham quan đảo Cù Lao Chàm rất đông. Theo 
các công ty lữ hành, bình thường vào dịp hè khách đã đông, nay kèm theo sự kiện 
lễ hội pháo hoa tại Đà Nẵng nên khách ra Cù Lao Chàm cuối tuần tăng cao. Ngày 
03/6, lượng khách đăng ký tham quan Cù Lao Chàm hơn 4.000 lượt. 

“Từ 8 giờ sáng 03/6 đã có gần 40 ca nô cao tốc đưa khách ra tham quan Cù 
Lao Chàm. Do mưa lớn kèm theo dông sét nên để bảo đảm an toàn, chúng tôi cấm 
các loại phương tiện đưa khách ra đảo. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp du 
lịch, các chủ phương tiện đã đưa khách ra đảo phải dàn xếp đưa khách vào bờ 
trước 12 giờ trưa cùng ngày” - Thượng tá Trần Văn Ba cho biết. 
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Các công ty lữ hành du lịch tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm cho biết thêm, khi 
nhận thông báo của Đồn Biên phòng Cửa Đại, họ đã hủy tất cả tour, chờ thời tiết 
tốt sẽ hoạt động trở lại. Thống kê sơ bộ, đến 9 giờ 30 ngày 03/6, các công ty này 
hủy hơn 50 chuyến tàu cao tốc ra đảo với khoảng 2.500 khách. 

Minh Quân 
 

* Ngày 08/6/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Hội An: Bắt 2 đối tượng 
cướp giật tài sản du khách 

Công an TP.Hội An vừa bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản của chị Eileen 
Zijia Ying (SN 1998, quốc tịch Mỹ). 

Theo hồ sơ, khoảng 14 giờ ngày 23/5, chị Eileen Zijia Ying đi xe đạp trên 
đường Hai Bà Trưng, hướng từ biển An Bàng vào phố cổ. Khi chị Eileen đến trước 
quán cà phê Ngọc Vân (phường Tân An) thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát giật 
túi xách, trong đó có 2 ĐTDĐ, 1 máy ảnh, 2 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP.Hội An triển khai các biện pháp 
nghiệp vụ để điều tra, làm rõ. Qua sàng lọc các đối tượng hình sự trên địa bàn kết 
hợp với trích xuất hình ảnh camera an ninh, ngày 28/5, cơ quan công an xác định 
Trí và Tú là người đã thực hiện vụ cướp giật tài sản trên. 

Ngay sau đó, Công an TP.Hội An tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Tú và áp 
dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Trí để phục công tác điều 
tra, mở rộng vụ án. 

Được biết, Trí và Tú đều là đối tượng trong diện quản lý của công an, trong 
đó Tú đã có tiền án về tội cướp giật tài sản. 

Phương Nam 
 

* Ngày 14/6/2018, Báo VietNamTimes đăng bài: Du lịch Hội An "run rẩy" 
vì tắc đường     

“Thật sự quá kinh khủng, cứ đến chiều là Hội An như bãi chiến trường, xe 
mạnh ai nấy đi, những chiếc xe 50 chỗ choáng hết cả một đoạn đường càng làm 
cho không gian thêm ngột ngạt và bức bối” - anh Huy, một người dân Hội An nói. 

“Ám ảnh” mang tên: xe 50 chỗ 
Theo phản ánh của nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Hội An (Quảng Nam), 

tình trạng trật tự giao thông tại đô thị cổ này đang trở nên phức tạp và bức bách. 
“Anh có thể thấy ngay, hàng trăm xe khách đậu khắp các tuyến đường, lên cả vỉa 
hè.. Như vậy thì còn gì là không gian, còn gì là nghỉ ngơi và tận hưởng”-một chủ 
khách sạn tại Hội An nói. 

Cũng theo nhiều chủ cơ sở lưu trú, việc kinh doanh của họ đã bị ảnh hưởng vì 
tình trạng kẹt xe và tình trạng xe khách cỡ lớn đậu đỗ khắp các tuyến đường. 
“Khách của chúng tôi là phân khúc hạng trung cấp trở lên, họ cảm thấy thất vọng 
khi không còn không gian cho họ. Họ không thể thoải mái đi bộ, không thể thoải 
mái ngồi hàng hiên để tận hưởng không gian Hội An vì lượng xe khách cỡ to quá 
nhiều, đậu kín cả tầm nhìn của họ” - một giám đốc khách sạn tại Hội An bức xúc. 

Ghi nhận tình trạng này tại Hội An, cứ từ khoảng 17h30' hàng ngày, hầu như 
các tuyến đường có động cơ trở nên ngột ngạt, lượng xe khách nối đuôi nhau hàng 
dài di chuyển từ các tuyến đường dẫn vào trung tâm, nhiều tuyến đườngùn tắc. 
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“Chỉ cần 3 chiếc xe 50 chỗ di chuyển và dừng lại thì coi như tuyến đường đó 
chết đứng. Thời điểm từ 17h30 - 18h30 là kinh hoàng với Hội An. Vì khi này, 
lượng xe chở du khách đổ về Hội An nườm nượp. Ai cũng muốn đưa khách của 
mình về khách sạn nên cứ vậy, đoàn xe nhích dần từng cm. Chính quyền phải làm 
thế nào, cứ thế này thì chính dân chúng tôi cũng không thể chịu nổi, chứ đừng nói 
du khách” - một người dân sống trên tuyến Đào Duy Từ cho biết. 

Bình thường chỉ mất 5 - 10 phút là có thể di chuyển từ cửa ngõ vào trung tâm 
TP Hội An. Đến giờ cao điểm sẽ phải mất hơn 30 phút. Không chỉ vậy, do lượng 
xe ô tô quá nhiều nên nhiều vị trí, vỉa hè bị chiếm dụng để làm chỗ giữ xe, càng 
khiến Hội An nhếch nhác và lôm côm. 

“Chúng tôi đã đến Hội An từ 5 năm trước, nay chúng tôi quay lại thì không 
thể nhận ra. Hội An không còn nhẹ nhàng như trước đây. Du khách quá nhiều và 
phương tiện cũng quá nhiều. Tôi không thể thoải mái đi bộ từ nơi ở vào phố cổnhư 
ngày xưa. Bất cứ lúc nào cũng bị phải xe và người chắn đường. Tôi nghĩ, chính 
quyền địa phương cần có giải pháp để điều tiết lượng khách đến đi vào phố cổ, vừa 
gìn giữ không gian, vừa gìn giữ hình ảnh Hội An nhẹ nhàng” - bà Anna, một du 
khách người Anh chia sẻ. 

Tắc là thật, giải pháp phải chờ 
Cũng theo nhiều giám đốc điều hành các cơ sở lưu trú tại Hội An, mặc dù họ 

đã đầu tư xe trung chuyển, nhưng do việc kiểm soát thiếu đồng bộ của các ngành 
chức năng nên nỗ lực của từng cơ sở lại không mấy cải thiện được tình hình giao 
thông. Tất cả đều bị ảnh hưởng chung của tình trạng này.  

Thậm chí nhiều cơ sở lưu trú xây dựng các điểm dừng chân, nghỉ cho khách 
của mình, nhưng vấn đề căn cơ là thiếu phương tiện giao thông trung chuyển nhằm 
ngăn phương tiện cỡ lớn vào phố cổ vẫn không được thực hiện, khiến tình trạng 
càng trở nê tồi tệ.  

“TP phải cấm xe 50 chỗ đi vào khu vực nội thị, tất cả hành khách phải được 
đưa ra ngoài và dùng xe trung chuyển từ bên ngoài vào, chứ cứ thế này thì không 
ổn. không những ảnh hưởng đến phân khúc khách của chúng tôi mà ảnh hưởng 
chung đến bộ mặt đô thị Hội An. Theo tôi được biết, TP Hội An cũng có đề án  và 
xây dựng tuyến xe điện trung chuyển, nhưng hiện tại, lượng xe này hoạt động với 
hình thức khác khiến tình hình càng diễn biến xấu đi” - anh Q... - giám đốc một 
resort tại Hội An nói. 

Ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thừa nhận: 
“Tình trạng ùn tắc, quá tải phương tiện xe chở khách tại Hội An là có, và đang là 
vấn đề nhức nhối của Hội An. Tỉnh cũng đã chỉ đạo TP Hội An cho xây dựng 
tuyến phía bắc cầu Cửa Đại để tháo gỡ một phần ùn tắc. UBND tỉnh cũng đang 
tính phương án phân luồng giao thông dẫn vào Hội An”. 

“Mặc dù đã hình thành những trung tâm đậu đỗ xe và vận chuyển vào bên 
trong theo hướng trung chuyển bằng đường bộ và đường thủy để giảm tải, nhưng 
đến nay vấn đề vẫn chưa triệt để. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quy 
hoạch và đầu tư nhiều các điểm trung chuyển. Tuy nhiên liên quan đến việc thu hồi 
đất để xây dựng các bãi đỗ xe cũng đang gặp nhiều khó khăn, nên đến nay vẫn tiếp 
tục triển khai”- ông Huỳnh Khánh Toàn cho biết thêm. 

Hồ Xuân Mai 
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 * Ngày 25/6/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Đảm bảo trật tự mùa World 
Cup 

Giải bóng đá vô địch thế giới FIFA World Cup 2018 đã diễn ra hơn một tuần. 
Tại TP.Hội An, nơi có đông khách du lịch nước ngoài lưu trú, việc đảm bảo an 
ninh trật tự trong thời điểm này đã và đang được chính quyền, các lực lượng chức 
năng tăng cường. Trong đó, lường trước những diễn biến phức tạp về tình hình 
giao thông có thể xảy ra trước, trong và sau mùa World Cup, từ đầu tháng 6 Đội 
Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Hội An đã tham mưu kế hoạch tổ chức 
đợt tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự giao thông trên toàn thành phố, chú trọng 
tuần tra ban đêm. Đội CSGT Công an thành phố đã phân bố lực lượng, phối hợp 
với công an các địa phương đảm bảo kiểm soát toàn địa bàn, ngăn chặn các hành vi 
tổ chức đua xe trái phép, lạng lách đánh võng sau khi kết thúc các trận đấu hoặc lợi 
dụng cổ vũ bóng đá để tổ chức đua xe, gây mất trật tự. Trung tá Trần Công Đức - 
Đội trưởng Đội CSGT Công an thành phố cho biết, lực lượng CSGT vừa công 
khai, vừa bí mật dùng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ như máy ảnh, hệ thống 
camera giám sát và phối hợp với cảnh sát cơ động và công an các xã, phường đảm 
bảo ngăn chặn, không để xảy ra đua xe trái phép. 

Trong khi đó, ngay từ đầu mùa giải, công an các xã, phường trên địa bàn 
thành phố cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường an ninh trật tự, phù 
hợp với tình hình thực tế và đặc thù của mỗi địa phương. Tại phường Minh An, 
trung tâm khu phố cổ Hội An, nơi có nhiều du khách nước ngoài tham quan, lưu 
trú, có nhiều nhà hàng, quầy bar hoạt động đến 24 giờ đêm nên việc đảm bảo an 
ninh trật tự trong mùa World Cup được địa phương và các lực lượng chức năng 
đặc biệt chú trọng. Công an phường đã phân công cảnh sát khu vực bám sát địa 
bàn, phối hợp với các lực lượng như đội Kiểm tra trật tự Minh An, đội Kiểm tra 
quy tắc của thành phố để đảm bảo trật tự kinh doanh, đấu tranh với các hành vi 
gian lận, trộm cắp, cướp giật tài sản, ngăn chặn các hoạt động cho vay nóng, nặng 
lãi, đặc biệt là cá độ bóng đá. Trung tá Trương Đức Liên, Trưởng Công an phường 
Minh An cho hay, đối với điểm tổ chức xem bóng đá World Cup, Công an phường 
đã mời các chủ điểm làm việc, quán triệt, không tổ chức cá độ bóng đá, không để 
xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Liên quan đến vấn đề cho vay nóng cá độ 
bóng đá, Công an phường lập danh sách đối tượng cho vay theo dõi chặt chẽ. 

Lê Hiền 
    

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. 
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