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Từ ngày 01/7 đến ngày 10/7/2018 các báo đã có khoảng 15 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 
* Vì sao Hội An từ chối dự án cáp treo hơn 2000 tỷ đồng là nội dung được 

nhiều hãng thông tấn báo chí đăng tin bài phản ánh như: Vì sao Hội An nói 
“không” với tuyến cáp treo dài hơn 7km? (Báo Tổ Quốc, 06/7/2018), Hội An từ 
chối dự án cáp treo 2.100 tỷ đồng (Người Tiêu Dùng, 06/7/2018), Hội chứng cáp 
treo (Báo Đại Đoàn Kết, 06/7/2018)… 

* Ngày 05/7/2018, Báo Tiền Phong đăng bài: Hội An từ chối đổi đất 
lấy…cáp treo 

Sáng nay, 05/7, lãnh đạo thành phố Hội An cho biết đã thống nhất từ chối dự 
án làm cáp treo dài 7km tại đô thị cổ này. 

Trong khi trước đó, trưa ngày 04/7, trả lời câu hỏi của Tiền Phong về dự án 
cáp treo, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND TP Hội An còn cho biết còn 
“chờ họp Thường vụ”. 

Được biết, Công ty CP Tập đoàn NVN (trụ sở tại Quảng Nam) đã có cuộc 
làm việc với UBND thành phố Hội An xin đầu tư dự án cáp treo dài 7km tại khu 
vực Thanh Hà, Cẩm Kim vượt sông Thu Bồn nối với xã Duy Nghĩa (huyện Duy 
Xuyên). Đổi lại, cả Hội An và Duy Xuyên sẽ giao cho chủ đầu tư tới 100 héc ta 
đất… 

Theo tính toán của chủ đầu tư, tổng vốn của dự án này khoảng 2.100 tỷ đồng. 
Trả lời báo chí, ông Lê Văn Vĩnh, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn NVN cho 
biết, dự án “sẽ mở ra một tour du lịch kết hợp giao thông nối từ TP Hội An qua 
huyện Duy Xuyên với tổng chiều dài cáp treo khoảng 7km. Khách du lịch sẽ ngồi 
trên cáp treo để ngắm sông Thu Bồn, các cồn nổi trên hành trình!”. 

Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Phùng Tấn Đông sinh ra lớn lên ngay tại 
làng gốm Thanh Hà. Ông tỏ ra hết sức bất ngờ khi nghe tin về dự án cáp treo gần 
nhà mình. “Làm gì mà cáp treo ở đây!? Đồng bằng chưa bao giờ ai làm cáp treo 
hết, cả thế giới cũng vậy. Thật lạ lùng! Dù vị trí không phải gần phố cổ, nhưng về 
xét tổng thể trên mọi góc độ, làm thế là phá nát phố cổ, phá nát cả Hội An luôn”, 
ông Đông bức xúc. 

Theo nhà thơ Phùng Tấn Đông, đất đai của Hội An giờ còn có bao nhiêu đâu, 
chỉ còn một ít ở mấy điểm Cẩm Hà, Thanh Hà, Cẩm Kim. Nếu thực sự vì Hội An, 
nên giữ lại tạo cảnh quan làng quê, đồng quê gắn với du lịch. Đó cũng là cách để 
giữ chân du khách còn muốn về với Hội An, chứ đâu chỉ loanh quanh mấy đoạn 
phố cổ. 
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Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cũng gay gắt không kém: 
“Tôi đã nói thẳng với những người có trách nhiệm, là dự án này nếu được xem xét 
cho chủ trương, thì người đầu tiên “treo cổ” họ lên chính là tôi! Tôi khẳng định nếu 
có thì đây là dự án bất khả thi. Đất bằng thì làm cáp treo để làm gì?! Còn đổi đất, 
một tấc đất ở đây cũng không có”. Theo ông Nguyễn Sự, nơi đây từng được quy 
hoạch làm Công viên văn hóa Thanh Hà dành cho dân, rộng 100 héc ta. 

Ông Nguyễn Sự còn cho biết, bà Nguyễn Thị Bình – nguyên Phó Chủ tịch 
Nước vừa điện cho ông. Theo đó, bà Bình sau khi biết thông tin này đã tha thiết 
nhờ ông nói với anh em ở Hội An không nên cho làm dự án này. Vì làm như vậy là 
phá mất Hội An! 

Trả lời PV Tiền Phong ngày 04/7 về dự án cáp treo tại Hội An, Chủ tịch thành 
phố Hội An, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Họ xin 22 héc ta đất ở phường 
Thanh Hà và 25 héc ta ở xã Cẩm Kim để làm nhà điều hành dự án. Chừng đó đất 
mà chỉ làm nhà điều hành là không hợp lý. Hội An khẳng định ở đây không cho 
làm khu đô thị nào cả. Còn về dự án cáp treo thì còn chờ ý kiến của Thường vụ”. 
Ông Dũng nói thêm “Quan điểm của Hội An là không có đất!”. 

Trần Tuấn 
 
* Ngày 05/7/2018, Báo Nông Nghiệp đăng bài: Hội An từ chối cho DN đầu 

tư xây dựng cáp treo hơn 2.000 tỷ đồng 
Sáng 05/7, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) 

cho biết, thành phố này đã thống nhất từ chối phương án xây cáp treo đi qua địa 
phương của Tập đoàn NVN. 

Trước đó, ngày 02/7, Cty CP Tập đoàn NVN (Quảng Nam) đã có buổi làm 
việc với UBND TP Hội An về việc xin được đầy tư dự án xây dựng tuyến cáp treo 
vượt sông Thu Bồn nối từ phường Thanh Hà (TP Hội An) qua xã Duy Nghĩa 
(huyện Duy Xuyên). Theo bản phác thảo, tuyến cáp treo vượt sông Thu Bồn - Hội 
An có chiều dài 7,6km vắt qua 9 cột tháp với 3 nhà ga, 2 bãi đổ xe. Tuyến cáp có 
85 cabin loại 10 chỗ với công suất chuyên chở 1.300 - 1.600 khách/giờ. Tổng mức 
đầu tư của dự án là 2.150 tỷ đồng. Để thực hiện dự án này, chủ đầu tư muốn TP 
Hội An giao cho 100ha đất. 

Sau thời gian nghiên cứu, lãnh đạo TP Hội An quyết định không cho triển 
khai dự án vì phương án mà chủ đầu tư đưa ra không hợp lý do thành phố không 
đủ đất để cấp cho doanh nghiệp.   

                                             Lê Khánh  
 

* Ngày 06/7/2018, Báo Công an thành phố Đà Nẵng đăng bài: Hội An 
không cho phép triển khai dự án cáp treo 

Chiều 05/7, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND TP Hội An, xác nhận 
với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng về việc UBND TP không cho phép triển khai dự 
án cáp treo dài hơn 7 km trên địa bàn (Quảng Nam) từ chối dự án đầu tư xây dựng 
tuyến cáp treo vượt sông Thu Bồn - Hội An. Theo đó, ngày 02/7, lãnh đạo UBND 
TP Hội An đã làm việc với Công ty CP Tập đoàn NVN (Cty NVN) về dự án đầu tư 
xây dựng tuyến cáp treo vượt sông Thu Bồn - Hội An. 

Qua làm việc và nghiên cứu hồ sơ dự án, lãnh đạo UBND TP Hội An đã họp 
và thống nhất không cho phép triển khai dự án trên địa bàn TP Hội An. Lý do TP 
Hội An từ chối dự án trên vì địa phương không đủ đất để cấp cho doanh nghiệp 
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triển khai dự án (khoảng hơn 40ha). Bên cạnh đó, việc xây dựng cáp treo sẽ ảnh 
hưởng đến cảnh quan cũng như không phù hợp với nhu cầu du lịch của Hội An. 
Ông Dũng cũng cho biết thêm, theo bản vẽ dự án cáp treo của Cty NVN, điểm xuất 
phát của tuyến cáp treo tại khu vực chợ cá Thanh Hà nối qua Cẩm Kim và qua địa 
bàn Duy Nghĩa (H. Duy Xuyên). 

Được biết, trước đó Cty NVN có đề án gửi UBND tỉnh Quảng Nam xin 
nghiên cứu  đầu tư xây dựng dự án tuyến cáp treo dài hơn 7km vượt sông Thu Bồn, 
nối TP Hội An và H. Duy Xuyên với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Sau đó, 
UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi UBND TP Hội An và UBND H. Duy 
Xuyên phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với Cty NVN để báo 
cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

Quang Phúc 
 
* Ngày 02/7/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Hội An đoạt giải nhất Liên 

hoan "Giai điệu tuổi thần tiên" 
Cuối tuần qua, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức bế mạc và trao giải Liên hoan 

“Giai điệu tuổi thần tiên” tỉnh Quảng Nam lần thứ III/2018. 
Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, thiếu nhi đến từ Trung tâm VH-TT 17 huyện, thị 

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (Đông Giang không tham gia) đã đem đến cho khán 
giả 60 tiết mục với những sắc màu nghệ thuật ấn tượng, vui tươi, hồn nhiên trong 
sáng. Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 15 giải A và 18 giải B cho các tiết 
mục xuất sắc. TP.Hội An đoạt giải Nhất toàn đoàn; TP.Tam Kỳ và huyện Hiệp 
Đức đoạt giải Nhì; các huyện Thăng Bình, Tiên Phước và thị xã Điện Bàn đoạt giải 
Ba. 

Lê Phước Lan Nhi 
 

* Ngày 06/7/2018, Báo Tài Nguyên và Môi Trường đăng bài: Bộ Tài 
nguyên và Môi trường: Nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện công tác tổ chức 
cán bộ  

Sáng ngày 06/7, tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ 
chính trị nội bộ năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị 
Phương Hoa dự và chỉ đạo Hội nghị.  

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và 200 
đại biểu đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ 
thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Đây là Hội nghị quan trọng đối với đội ngũ 
cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc Bộ. 

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ (TCCB) là hoạt động thường 
xuyên, định kỳ được tổ chức hằng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường để cập 
nhật những kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác 
TCCB và bảo vệ chính trị nội bộ, tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện 
các quy định trong tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ theo đúng quy định, đúng quy 
trình, tiến độ, thời gian yêu cầu và đảm bảo chất lượng. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh: Trong năm qua, công tác TCCB của Bộ tiếp 
tục đạt được nhiều thành tích: cơ cấu tổ chức của Bộ tiếp tục được kiện toàn theo 
hướng tinh gọn, đồng bộ song song với việc việc sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán 
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bộ và tinh giản biên chế; đẩy mạnh phân công phân cấp và tăng cường trách nhiệm 
của người đứng đầu các đơn vị trong công tác cán bộ; tiếp tục đổi mới công tác 
đánh giá cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và phát triển 
đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ, 
của ngành; công tác chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao 
động đã được quan tâm hơn; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước đi vào nề 
nếp; công tác cải cách hành chính đã được các cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị tăng 
cường chỉ đạo mạnh mẽ, tập trung hướng về địa phương, cơ sở, người dân và 
doanh nghiệp; chỉ số cải cách hành chính của Bộ tăng so với các năm trước. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng 
(Ban Tổ chức Trung ương) trình bày các nội dung quan trọng về nâng cao năng 
lực, phẩm chất đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác tổ chức, cán bộ. 
Hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về: “Xây dựng đội ngũ 
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm 
nhiệm vụ”. 

Ngoài ra, hơn 200 cán bộ, viên chức tham dự Hội nghị cũng sẽ được giới 
thiệu, quán triệt nội dung của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.    

Ông Giang Đức Chung - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Tài nguyên và 
Môi trường) cho biết: Việc tổ chức các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho những 
người làm công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ sẽ là điều kiện để các 
đơn vị trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các vướng mắc trong quá trình giải quyết 
các nhiệm vụ về TCCB, bảo vệ chính trị nội bộ; nắm bắt những nội dung mới, cần 
thiết về chủ trương, chính sách, pháp luật trong công tác TCCB, bảo vệ chính trị 
nội bộ; giúp công tác TCCB của đơn vị đi vào nề nếp, rút ngắn thời gian giải quyết 
công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt công tác 
bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng, về nguyên tắc tổ chức và hoạt động, bảo vệ cán 
bộ, đảng viên. 

Ngọc Khánh 
 

* Ngày 10/7/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Hội An giành giải nhất toàn 
đoàn hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh 

Hôm qua 09/7, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở KH-CN, Sở TT-TT, 
Viễn thông Quảng Nam tổ chức khai mạc hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ 20 
với sự tham gia của 91 thí sinh đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh. 

Các thí sinh sẽ lần lượt tham gia 3 nội dung thi gồm: kiến thức và kỹ năng về 
tin học, phần mềm sáng tạo, lập trình phần cứng. Những thí sinh đạt thành tích cao 
trong cuộc thi sẽ được tuyển chọn và bồi dưỡng vào đội tuyển của tỉnh dự hội thi 
Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 24. Kết quả, đơn vị Hội An giành giải nhất toàn đoàn 
với số điểm 178,80; TP.Tam Kỳ và Duy Xuyên dành vị trí thứ 2; Núi Thành, Phú 
Ninh, Quế Sơn xếp vị trí thứ 3. Về cá nhân, ban tổ chức trao giải nhất cho các em 
Ngô Trường Sơn (THCS Kim Đồng - Hội An), Nguyễn Lê Trân (THCS Kim Đồng 
- Tam Kỳ) và Ngô Duy Thịnh (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tam 
Kỳ). 

Vinh Anh 
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2. SỰ KIỆN – VẤN ĐỀ 
* Ngày 01/7/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Văn nghệ sĩ Quảng Nam đi 

thực tế sáng tác tại Cù Lao Chàm 
Thực hiện chương trình công tác năm 2018, tạo điều kiện thâm nhập thực tế, 

ngày 28 và 29/6 Hội Văn học - nghệ thuật Quảng Nam tổ chức cho 20 tác giả là 
nhà văn, nhà thơ, nhà báo thuộc chuyên ngành Văn học đi thực tế tại Cù Lao Chàm 
(xã đảo Tân Hiệp, Hội An). 

Đoàn đi tham quan, tìm hiểu tại các địa điểm như chùa Hải Tạng, giếng cổ 
Chăm Pa, chợ Tân Hiệp...; tìm hiểu về lịch sử hình thành, văn hóa và nếp sống của 
người dân xứ đảo... Chuyến thực tế hứa hẹn sẽ cho ra mắt những trang viết, tác 
phẩm hay nhân kỷ niệm 40 năm thành lập xã Tân Hiệp. 

Ngô Hòa 
 
* Ngày 03/7/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Hội An tổ chức 4 cuộc thanh 

tra đột xuất 
Từ đầu năm đến nay, UBND TP.Hội An đã triển khai thực hiện 7 cuộc thanh 

tra, trong đó có 4 cuộc thanh tra đột xuất. Hiện đã ban hành kết luận thanh tra 6 
cuộc và đang triển khai thực hiện 1 cuộc. 

Qua thanh tra đã phát hiện giá trị sai phạm hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và 
533m2 đất. Nội dung sai phạm chủ yếu trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tài 
chính ngân sách và đất đai. Đến nay, thành phố đã thu hồi vào ngân sách số tiền 
hơn 655 triệu đồng, kiểm điểm chấn chỉnh công tác quản lý số tiền hơn 4,1 tỷ đồng 
và bố trí nguồn kinh phí năm sau sử dụng hơn 232 triệu đồng. Riêng sai phạm về 
đất, thành phố đang thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp lại 
theo đúng mục đích sử dụng 533m2. 

Đỗ Huấn 
 

* Ngày 04/7/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Triển khai chương trình mỗi 
xã một sản phẩm ở Hội An: Ưu tiên sản phẩm chất lượng 

;Chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) 
đang và sẽ được Hội An thực hiện nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho nông 
dân, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa trên cơ sở nâng cấp chất lượng các sản phẩm 
hiện có. 

Nâng cấp chất lượng sản phẩm đã có 
Theo kế hoạch chương trình OCOP, Hội An sẽ tập trung vào các sản phẩm 

hàng hóa và dịch vụ, sử dụng nguồn nguyên liệu và lao động tại chỗ, đặc biệt là 
các ngành nghề có lợi thế, sản phẩm tại các làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ, chế biến thực phẩm, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ và dịch vụ du 
lịch. Trong giai đoạn đầu, Hội An sẽ thực hiện theo định hướng nâng cấp chất 
lượng mặt hàng hiện có, chia theo 6 nhóm sản phẩm gồm: thực phẩm, đồ uống, 
thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm – nội thất – trang trí và dịch vụ du lịch nông 
thôn, bán hàng. Chủ thể tham gia chương trình này trực tiếp là các hộ sản xuất, tổ 
hợp tác, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn. Năm 2018 này, Hội An xác định sẽ 
phát triển trước nhóm thực phẩm với 3 sản phẩm là bánh đậu xanh, nước mắm Tư 
Tài và rau hữu cơ Thanh Đông. Đây là những sản phẩm uy tín, có tiếng ở Hội An, 
được người tiêu dùng địa phương tin tưởng sử dụng nhưng lâu nay chủ yếu vẫn 
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tiêu thụ tại chỗ hoặc mới đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu tiêu dùng thông qua con 
đường du lịch. 

Đơn cử như bánh đậu xanh Hội An, một loại bánh có cách làm truyền thống, 
khác biệt với các loại bánh đậu xanh được làm theo máy móc của nhiều cơ sở trên 
cả nước. Lâu nay loại bánh này đã trở thành đặc sản của vùng đất Hội An, theo 
chân du khách làm quà cho bạn bè, người thân sau mỗi chuyến đi. Hiện tại, ở Hội 
An có nhiều gia đình vẫn giữ nguyên phương thức sản xuất bánh đậu xanh truyền 
thống, với những bí quyết riêng được truyền từ đời này qua đời khác, nổi tiếng như 
bánh đậu xanh của bà Nguyễn Thị Bông, bánh đậu xanh bà Trinh… Năm nay, mặt 
hàng này được đưa vào chương trình OCOP của thành phố, mở đầu cho chuỗi các 
sản phẩm thực phẩm tại Hội An. 

Cùng với 3 sản phẩm đã có, mở đầu cho chương trình OCOP nói trên, từ nay 
đến năm 2020, theo lộ trình từng năm, Hội An sẽ phát triển hơn 30 sản phẩm khác 
trong số 6 nhóm sản phẩm đã phân loại. Có thể kể đến những mặt hàng đặc trưng 
như sợi cao lầu, tương ớt, rau ăn lá Trà Quế, mộc điêu khắc, phù điêu gỗ, gốm mỹ 
nghệ, tò he, yến Cù Lao Chàm, mứt biển Cù Lao Chàm, lá rừng Cù Lao, các sản 
phẩm vải, may mặc… Ngoài các mặt hàng đã có thương hiệu truyền thống, địa 
phương cũng phát triển các sản phẩm mới như tranh đèn giấy dừa, thảo dược, tinh 
dầu được chiết xuất từ thảo dược sẵn có. Đặc biệt là địa phương sẽ đưa các sản 
phẩm dịch vụ du lịch nông thôn vào chương trình OCOP như dịch vụ thuyền thúng 
Cẩm Thanh, xe thồ tự quản xã Tân Hiệp, dịch vụ ẩm thực chợ quê… 

Để sản phẩm ra thị trường 
Lâu nay tại từng xã, phường ở Hội An vốn đã có nhiều sản phẩm đặc trưng, 

nhưng vẫn chưa khẳng định được vị thế sâu rộng trên thị trường. Các cơ sở sản 
xuất hầu như chỉ dựa vào kinh nghiệm, chưa qua tập huấn, đào tạo, sản phẩm chưa 
đăng ký sở hữu trí tuệ. Những mặt hàng này vẫn được xem như “cây nhà lá vườn”, 
rất cần xây dựng câu chuyện cho sản phẩm, cung ứng ra thị trường tiêu thụ một 
cách bền vững. Vì vậy, sau khi xác lập các sản phẩm cụ thể tham gia chương trình 
OCOP, thành phố sẽ vận động các chủ cơ sở đăng ký và phát triển sản phẩm. Sau 
bước này, địa phương sẽ tư vấn và hỗ trợ phát triển sản xuất, thiết kế bao bì, 
catalogue, nhãn mác cho một số sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ, thực 
phẩm; hỗ trợ dây chuyền sản xuất đối với một số sản phẩm như tinh dầu thảo dược 
hoặc máy nghiền lá rừng Cù Lao Chàm thành trà thảo mộc, đóng túi gói nhỏ tiện 
dụng, vừa đảm bảo chất lượng, vừa tránh khai thác quá mức ở vùng nguyên liệu. 
Cùng với đó, các ngành chức năng sẽ hướng dẫn đăng ký tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng sản phẩm, bảo hộ nhãn hiệu, thiết kế và in tem OCOP cho từng sản phẩm, 
tập huấn kỹ năng bán hàng, quảng bá, xúc tiến thương mại, hỗ trợ đào tạo nghề, lãi 
suất vay và có cơ chế phát triển tổ chức kinh tế… 

Một điều quan trọng là để khuyến khích sự sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh 
giữa các chủ thể sản xuất trong quá trình thực hiện chương trình OCOP, Hội An sẽ 
có kế hoạch tổ chức cuộc thi sản phẩm OCOP cấp thành phố theo vòng tuần hoàn 
hàng năm để công nhận sản phẩm đạt chất lượng. Sản phẩm nào đạt tiêu chuẩn mới 
được trưng bày và tiêu thụ trong hệ thống các điểm bán hàng OCOP của thành phố. 
Khi đó dòng khách lựa chọn sản phẩm này đủ lòng tin và được đảm bảo quyền lợi 
người tiêu dùng. Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm 
Trưởng ban Chỉ đạo chương trình mỗi xã một sản phẩm của Hội An nói: “Thứ nhất 
là chúng ta làm trên cơ sở sản phẩm đã có. Thứ 2 cơ bản thị trường đã tốt, mình sẽ 
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làm cho nó tốt hơn. Vì làm khởi động nên không đặt nặng về số lượng mà đã chọn 
sản phẩm thì phải đi đến cùng. Sau này sản phẩm đó tốt, cơ sở đó tốt, quy mô phát 
triển được thì sẽ tạo ra tính đối chứng với các sản phẩm khác và tự động thị trường 
lựa chọn. Ví dụ bây giờ thành lập được cửa hàng OCOP, bán những sản phẩm đặc 
trưng của Hội An có chất lượng, có thương hiệu và thành phố sẽ hỗ trợ từ truyền 
thông, quảng bá thì khách sẽ đến. Và với những mặt hàng chưa chất lượng, tự động 
người sản xuất phải suy nghĩ và tìm cách cải thiện”. 

Như vậy, Hội An đang triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm theo 
hướng ưu tiên sản phẩm chất lượng đặt lên hàng đầu. Theo lộ trình từng năm, địa 
phương sẽ chọn lọc các sản phẩm đặc trưng, phù hợp với thế mạnh riêng của mỗi 
xã, phường để phát triển hệ thống sản phẩm hàng hóa trong gian hàng OCOP, góp 
phần đa dạng hoạt động thương mại và tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành 
mạnh, chất lượng. 

Lê Hiền 
 

3. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 
* Ngày 06/7/2018, Báo Thanh Niên đăng bài: Bỏ thêm 28 tỷ đồng sửa chữa 

khẩn cấp kè biển Cửa Đại 
UBND TP.Hội An (Quảng Nam) bỏ ra 18 tỷ đồng và ngân sách của tỉnh 

Quảng Nam hỗ trợ 10 tỷ đồng để sửa chữa khẩn cấp kè biển Cửa Đại 
Ngày 06/7, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng 

Nam) cho biết nguồn ngân sách thành phố và ngân sách của tỉnh Quảng Nam đầu 
tư sửa chữa kè biển Cửa Đại.  

Theo đó, UBND TP.Hội An bỏ ra 18 tỷ đồng và ngân sách của tỉnh Quảng 
Nam hỗ trợ 10 tỷ đồng để sửa chữa khẩn cấp kè biển Cửa Đại, bị hư hỏng nặng vào 
cuối năm 2017 do sóng biển đánh sập một số vị trí và phần lớn cát phía trong kè bị 
cuốn trôi hết ra biển. 

Kè biển Cửa Đại trước đây được đầu tư xây dựng kiên cố bằng hệ thống kè 
cứng dài 714m, với vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng 
của người dân cũng như bảo vệ các công trình dịch vụ, du lịch tại khu vực Cửa Đại 
(thuộc P.Cửa Đại, TP.Hội An). 

Cũng theo ông Nguyễn Thế Hùng, dự án khắc phục sự cố kè cứng tại Cửa Đại 
phải hoàn thành trong vòng 70 ngày, đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 
2018. 

Hữu Trà 
 

* Ngày 06/7/2018, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống (Trung ương Hội 
Nước sạch và Môi trường Việt Nam) đăng bài: Quảng Nam: Cơn mưa “vàng” 
xua tan nắng nóng 

Chiều ngày 06/7, tỉnh Quảng Nam bất ngờ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng 
tập trung tại các huyện Núi Thành, Duy Xuyên, Nam Phước, thị xã Điện Bàn, 
thành phố Hội An… khiến người dân mừng “như nhặt được vàng”. 

Tại Hội An, mưa bắt đầu đổ xuống vào lúc 16h00 kéo dài đến 16h30. Mưa 
lớn làm xua tan đi cái nóng oi bức mà người dân Quảng Nam hứng chịu trong thời 
gian qua, với nhiệt độ dao động từ 38 đến 40 độ C. 

Suốt nhiều tháng qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không có mưa gây nên 
tình trạng thiếu nước sản xuất nông nghiệp. Đối với nhà nông, mưa lớn xuất hiện 
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đúng vào thời gian cao điểm của nắng hạn đã trở thành cơn “mưa vàng”. Còn ở các 
thành phố đông dân cư sinh sống như Hội An, Tam Kỳ thì cơn mưa một phần nào 
giảm tải được nhiệt nóng như “chảo lửa” từ các tuyến đường bốc lên. 

Anh H.T.S, một người dân sống tại Hội An chia sẻ: “Nắng nóng quá, không 
dám ra đường, nhiều người cũng như tôi mỗi khi ra đường là thích đi tới các quán 
cà phê ven đường có phun sương hơi nước để giảm bớt cơn nóng, nay xuất hiện 
cơn mưa chỉ tầm 30 phút cũng hạnh phúc lắm rồi”. 

Quỳnh Nguyễn 
 

* Ngày 08/7/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Hồi sinh san hô ở Cù Lao 
Chàm 

Sau nhiều năm khoanh vùng bảo tồn, những rạn san hô ở vùng biển Cù Lao 
Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) đang hồi sinh trở lại. 

Vùng biển xung quanh Cù Lao Chàm vốn có rất nhiều rạn san hô, cùng với 
các loại rong mơ, cỏ biển, tạo nên hệ sinh thái đa dạng. Đó là môi trường lý tưởng 
để các loài thủy, hải sản sinh sống. 

Tuy nhiên trước đây, cùng với thói quen đánh bắt, khai thác bừa bãi và hoạt 
động du lịch quá mức đã tác động không nhỏ đến những rạn san hô này. Qua đó 
làm phá vỡ cấu trúc hệ sinh thái biển, dẫn đến suy giảm về số lượng, chủng loại 
thủy, hải sản vốn có ở đây. 

Trước tình hình đó, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã bắt tay 
vào khoanh vùng bảo vệ, trồng phục hồi rạn san hô nhằm khôi phục lại hệ sinh thái 
biển như trước đây. 

TS. Nguyễn Văn Tú - Phó Viện trưởng Viện Sinh học nhiệt đới đánh giá cao 
hệ sinh thái biển, đặc biệt là sự phong phú của những rạn san hô ở Cù Lao Chàm. 
“Tuy nhiên, việc khai thác không đúng mực, nhất là hoạt động du lịch quá nhiều đã 
và đang gây tác động xấu đến hệ sinh thái này” - TS. Tú cảnh báo. 

Còn những người làm công tác bảo tồn cho rằng, chính quyền địa phương cần 
phải cân đối lại hoạt động du lịch đang quá “nóng” ở Cù Lao Chàm. Có như vậy 
mới khôi phục lại, bảo vệ bền vững được san hô, hệ sinh thái biển, từ đó mang lại 
nguồn lợi lâu dài hơn cho người dân địa phương. 

Minh Hải – Xuân Thọ 
 

4. HỘI AN - ĐẤT VÀ NGƯỜI 
* Ngày 02/7/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Hội An kế thừa và phát triển 
Trong 10 năm qua, kể từ ngày được công nhận thành phố đô thị loại 3 (2008 - 

2018), bên cạnh nỗ lực bảo tồn nguyên vẹn và cố gắng giữ gìn gần như nguyện 
trạng khu phố cổ - Di sản văn hóa thế giới là một khu “bảo tàng sống” độc đáo, 
Hội An đã chú trọng bảo vệ không gian sinh tồn của hệ đa dạng sinh học gắn với 
những giá trị nhân văn. Nhờ vậy mà Cù Lao Chàm - Hội An được ghi vào danh 
mục Khu dự trữ sinh quyển của nhân loại. Đây có thể là trường hợp đầu tiên và 
hình mẫu duy nhất cho đến bây giờ trên thế giới, một thành phố quy mô không lớn 
nhưng có 2 di sản văn hóa và sinh quyển gắn kết, đan quyện nhau trong một không 
gian phát triển hài hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại, 
giữa văn hóa truyền thống và văn minh hiện đại. Đó cũng chính là nền tảng, bệ đỡ, 
động lực và cũng là mục tiêu cho TP.Hội An phát triển năng động, hiện đại nhưng 
đảm bảo tính bền vững và giàu bản sắc. 
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Điều quan trọng nhất trong nhiều năm qua là Hội An vẫn gìn giữ, nâng niu 
phần tinh túy nhất, sâu đậm nhất của văn hóa Hội An. Đó là nếp sống và phẩm 
hạnh của con người Hội An “nhân tình thuần hậu, lá bông đủ màu”. Nhân dân 
chính là chủ thể, là trái tim và khối óc của văn hóa Hội An. Trong sâu thẳm tâm 
hồn và tình cảm, người dân luôn tự hào về di sản quý báu của cha ông để lại và 
cảm thức rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương. Đó chính là mạch nguồn và 
dòng chảy trong lành không bao giờ vơi cạn suốt diễn trình lịch sử của đất và 
người Hội An. Ông Kiều Cư - Bí thư Thành ủy nói: “Chúng ta thấm nhuần những 
giá trị cốt lõi từ tiến trình lịch sử của ông cha dày công tạo dựng và những bài học 
kinh nghiệm quý báu mà các thế hệ đi trước đã đúc kết trao truyền cho hôm nay và 
cho cả mai sau. Một quan điểm mang tính nguyên tắc và luôn nhất quán là phải 
nắm vững và hành động đúng định hướng phát triển thành phố bền vững trên nền 
tảng bảo tồn, phát huy tốt các tài nguyên nhân văn và tài nguyên thiên nhiên của 
quê hương. Phát triển kinh tế phải gắn liền và đồng hành với giải quyết tốt những 
vấn đề về văn hóa, đạt được sự tiến bộ về 
xã hội”. 

Chính nhờ kiên trì nhất quán quan 
điểm và định hướng phát triển bền vững 
trên nền tảng văn hóa và sinh thái mà Hội 
An đã chủ động, vững vàng trong dòng 
xoáy của quá trình đô thị hóa, kinh tế thị 
trường. Với những giá trị di sản văn hóa vật 
thể và phi vật thể độc đáo, môi trường sinh 
thái trong lành, môi trường cuộc sống lành 
mạnh - an toàn - thân thiện, hoạt động văn 
hóa - du lịch sôi động...,  Hội An đã tạo hấp 
lực mạnh mẽ đối với du khách đến tham 
quan, các nhà khoa học đến nghiên cứu, 
các nghệ sĩ đến cảm thụ và sáng tác, các 
nhà đầu tư đến hợp tác làm ăn... Uy tín và 
vị thế của Hội An ngày càng được nâng cao 
và giành được nhiều thiện cảm, sự quan 
tâm hỗ trợ, chia sẻ của các cấp, các tổ chức, 
đơn vị và bạn bè trong nước cũng như quốc 
tế. 

Bước vào thời kỳ phát triển mới trong 
bối cảnh có nhiều thuận lợi và thời cơ. Đất 
nước, quê hương tiếp tục đẩy mạnh công 
cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng. Mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 
Quảng Nam, Đà Nẵng, Hội An với nhiều tổ chức quốc tế và các thành phố của các 
quốc gia khác ngày càng mở rộng. Uy tín thương hiệu Hội An - một điểm đến hấp 
dẫn đã được khẳng định nằm trong tam giác di sản văn hóa thế giới Huế - Hội An - 
Mỹ Sơn. Bên cạnh đó, lại có sự thuận lợi về giao thông (đường bộ, đường sông, 
đường biển…) cùng truyền thống “mở cửa” và khả năng chủ động hội nhập được 
tích lũy, kế thừa qua chiều dài lịch sử, Hội An có thể nắm bắt thêm những cơ hội 
thuận lợi để vươn lên theo định hướng xây dựng “Thành phố sinh thái - văn hóa và 
du lịch”. 

“Hội An phải “gắn không gian 

văn hóa tĩnh lặng” với một sinh lực 

mạnh mẽ  để phát triển du lịch bền 

vững hơn... Một yêu cầu đặt ra đối 

với Đảng bộ, chính quyền và nhân 

dân Hội An là vừa phải kế thừa có 

chọn lọc những tinh hoa, tri 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 Hội An 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”. 
(Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc nói chuyện với cán bộ và nhân 
dân Hội An nhân dịp kỷ niệm 10 
năm thành lập thành phố, tháng 
3/2018) 
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Kế thừa truyền thống của đô thị thương cảng cổ xưa và là di sản văn hóa thế 
giới được bạn bè 5 châu yêu thích hiện nay, Hội An đang nỗ lực kiên trì và sáng 
tạo để đáp ứng kỳ vọng trở thành thành phố du lịch hàng đầu, luôn gọi mời du 
khách muôn phương. 

Đỗ Huấn 
 

* Ngày 08/7/2018, Báo Thanh Niên đăng bài: Nghề biển thiếu người…đi 
biển 

Khác mọi năm, đã đến đầu tháng 7 nhưng hàng chục chiếc tàu công suất lớn 
của ngư dân P.Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam) vẫn còn nằm bờ. Nhiều tàu, phải 
dùng bạt che xung quanh để hạn chế nắng mưa.  

Lao động trẻ không mặn mà với nghề biển 
Nguyên nhân hàng loạt tàu cá nằm bờ được ông Lê Công Sỹ, Chủ tịch P.Cửa 

Đại lý giải: “Nghề đi biển rất vất vả, nên đại đa số lao động trẻ, nhất là thanh niên 

không mấy mặn mà, bám nghề biển truyền thống. Họ chuyển đổi sang làm thương 

mại dịch vụ, du lịch, nên lượng lao động đi biển thiếu hụt nghiêm trọng. Vì vậy, 

các chủ tàu ở phường phải đi thuê lao động ở các nơi khác để hành nghề”. 

Ông Cao Văn Nhứt, một chủ tàu đánh bắt xa bờ có thâm niên tại làng biển 

Cửa Đại than vãn: “Thời gian qua chẳng hiểu vì sao ngư trường đánh bắt không 

còn như xưa, nguồn lợi thủy sản đã cạn kiệt. Trước đây, cứ vào tháng 7, 8 rồi tháng 

11,12 biển cả rất hào phóng, cho nhiều cá tôm. Còn bây giờ thì tàu ra biển tốn rất 

nhiều phí tổn (xăng dầu, lương thực, tiền công cho lao động…), nhưng đánh bắt 

không hiệu quả. Nếu tình hình này kéo dài thì chỉ còn nước neo tàu trên bến mà 

thôi”. 

Ông Nhứt tâm sự: Hiện nay lao động đi biển tại làng chài Cửa Đại thiếu hụt 

trên 50%. Trước đây đi biển dễ tìm bạn nghề, vì họ cũng không biết chọn nghề gì 

để làm. Còn nay, điều kiện kinh tế đất nước khá lên, nhà nhà làm du lịch, dịch vụ, 

công việc trên bờ đa dạng, nên bạn nghề cũng theo đó mà lên bờ, bỏ nghề đi biển 

quá nhọc nhằn, mà thu nhập lại bấp bênh theo con sóng”. “Hiện tại, không thể giữ 

được bạn nghề theo mình suốt được. Mà phải kêu lao động đi làm theo từng 

chuyến ra khơi. Nói để giữ họ sống chết với mình là không thể được. Chủ tàu nào 

có tiềm lực kinh tế mới có thể giữ được chừng độ vài ba bạn nghề gắn bó, mà đa 

phần những bạn nghề đó cũng có họ hàng bà con với chủ tàu”, ông Nhứt nói. 

Khó kiếm bạn nghề 
Ông Huỳnh Văn Đại, chủ tàu cá ở P.Cửa Đại, lấy ví dụ trên tàu đi biển công 

suất máy cỡ 90CV cần ít nhất 9 lao động. “Gia đình tôi có tôi và con trai, nên phải 

kêu thêm 7 bạn nghề nữa. Như vậy, mình phải ứng trước cho 7 người, mỗi người 

10 triệu đồng. Đây là quy định bất thành văn của hầu hết các tàu đi biển khơi xa. 

Mình phải đưa trước để anh em lao động giải quyết việc gia đình như tiền ăn học 

cho con”. 
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Cũng theo ông Đại, mấy tháng rồi, cá tôm không có, lao động phải lên bờ, tìm 

việc khác để làm. Giờ cần kêu họ thì họ đã có việc ổn định, lại hằng ngày gần gũi 

vợ con, nên không muốn dứt để lao đầu vào biển cả mênh mông, đầy bất trắc… 

Theo ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, tại Quảng Nam số lượng 

tàu thuyền trên 90CV có thể đánh bắt xa bờ gần 780 chiếc. Trong khi đó, theo quy 

hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam, đến năm 2020 chỉ ở con số 750 chiếc. Lý do 

nhiều chủ tàu ra khơi đánh bắt được mùa, được giá nên ngư dân mạnh dạn đầu tư 

phát triển tàu công suất lớn. Trên cơ sở hạ tầng hiện có, lực lượng lao động đi biển 

thiếu hụt trầm trọng. 
Hữu Trà 

5. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 
 * Ngày 03/7/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Hội An mở rộng khai thác 

du lịch bãi biển 
Trước tình trạng bãi biển Cửa Đại bị xâm thực, TP.Hội An đang khai thác 

thêm những bãi biển mới và tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh các điểm vui chơi giải trí 
ven biển.   

Tình trạng bãi biển Cửa Đại bị xâm thực những năm qua cho thấy sự ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu mà Việt Nam là quốc gia được dự báo chịu 
ảnh hưởng nặng nề. Mất bãi biển, bãi tắm Cửa Đại có nghĩa là Hội An mất đi 
nguồn tài nguyên du lịch vô cùng lớn. Những năm trước đây, phần đông du khách 
khi đến tham quan, lưu trú ở Hội An đều xuống biển để thăm thú, tắm mát. Nguồn 
thu từ các hoạt động dịch vụ ở bãi tắm này rất lớn. Lãnh đạo phường Cửa Đại cho 
biết, từ khi bãi tắm bị xâm thực nặng đến nay những hộ bán buôn, kinh doanh ở bãi 
tắm buồn rầu vì khách ít lui tới, lợi nhuận kinh doanh giảm đáng kể, ngân sách địa 
phương cũng thất thu. Bãi tắm bị xâm thực cũng làm các nhà đầu tư quan ngại, 
lượng khách đến giảm nên sức cạnh tranh du lịch của Hội An cũng hạn chế so với 
những nơi khác. 

Đối diện với mất mát lớn lao đó, chính quyền và các ngành chức năng của 
thành phố phải thay đổi, điều chuyển kịp thời hướng khai thác 7km bờ biển của 
Hội An. Không chỉ tăng cường quản lý, điều hành, khai thác bãi biển ngay chỗ bị 
xói lở bằng cách quan tâm sửa chữa, bảo vệ bờ kè và tạo ra những không gian, 
những công viên đẹp dành cho du khách và nhân dân đến thư giãn, nghỉ mát mà 
còn tạo thêm bãi biển mới, bãi tắm mới ví như An Bàng, Tân Mỹ, An Tân (phường 
Cẩm An), các đoạn tiếp giáp ở phường Cửa Đại... Ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch 
UBND phường Cửa Đại cho biết: “Địa phương đã tập trung khai thác một số khu 
công viên biển còn lại để tạo điều kiện cho du khách có điểm nghỉ mát. Trong năm 
2017 chúng tôi đã đề xuất thành phố cho mở thêm bãi tắm mới, đoạn giữa khách 
sạn Victoria và khách sạn Cát Vàng để du khách và nhân dân có chỗ nghỉ mát, 
đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương. Cạnh đó, lãnh đạo địa 
phương cũng chỉ đạo tiếp tục quản lý tốt các khu công viên công cộng còn lại”. 

Mặc dù bước đầu còn gặp những khó khăn trong quảng bá, giới thiệu nhưng 
kết quả mang lại thật khả quan và đáng mừng. Từ tháng 7/2017 đến nay, Cửa Đại 
đã đón hơn 10.000 lượt khách đến tắm mát, nghỉ ngơi ở bãi tắm giữa khách sạn 
Victoria và Cát Vàng. Thành phố đã đầu tư hoàn chỉnh những công viên công 
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cộng, những không gian của “sóng vỗ bờ”, nhìn “mặt trời mọc lên từ biển”,  giải 
quyết bài toán cây xanh ven biển, tắm mát, nghỉ ngơi, vui thú ở biển, không có ở 
Cửa Đại thì có ở An Bàng – Cẩm An. “Chúng tôi luôn luôn giữ vệ sinh môi trường 
bãi tắm cho trong sạch, thứ hai là văn minh trong giao tiếp và ứng xử của các hộ 
kinh doanh tại bãi tắm, thứ ba là chúng tôi giữ lại nét hoang sơ của bãi tắm này chứ 
không để phá vỡ, không để bê tông hóa bãi tắm. Cho nên du khách đến đây đánh 
giá rất cao về bãi tắm An Bàng” - ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND 
phường Cẩm An nói. 

Hiện nay, bãi tắm An Bàng đã được mở rộng về hướng bắc và hướng nam. 
Chính quyền phường Cẩm An thường xuyên tăng cường công tác quản lý, xây 
dựng các khu vệ sinh công cộng, hệ thống đường giao thông nội bộ, trồng hoa, cây 
xanh và thường xuyên đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn, an 
toàn trật tự… Ông Nguyễn Viết Hiền - chủ cơ sở kinh doanh Năm Giã ở bãi tắm 
An Bàng bộc bạch: “Dân ở đây rất mến khách, ăn uống thì có hải sản tươi sống, 
đảm bảo vệ sinh và giá cả. Còn khu vực tắm biển ở dưới để cho khách nằm được 
bà con vệ sinh rất sạch sẽ cho nên giữ được thương hiệu từ mười mấy năm đến 
nay”. Ông Nguyễn Văn Quang cho biết thêm, ngoài bãi tắm An Bàng, thành phố 
có chủ trương cho phép Cẩm An phát triển thêm 2 bãi tắm mới ở Tân Thành và 
Tân Thịnh. “Hiện nay, bãi tắm Tân Thành đã có chủ trương. Chúng tôi đang sắp 
xếp và đang mở các tuyến đường. Các doanh nghiệp cũng đã vào đó để đầu tư như 
mô tô nước, thuyền Jackie, các môn thể thao trên biển cũng đã hoạt động tại bãi 
tắm Tân Thành. Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ mở rộng hơn nữa để phát triển 
các dịch vụ ăn uống cũng như các dịch vụ khác để phục vụ cho du khách” - ông 
Quang nói. 

Xác định đầu tư xây dựng các bãi tắm mới là đầu tư cho kinh tế để tạo sức 
cạnh tranh, chính quyền TP.Hội An đã đầu tư mạnh mẽ và nhanh chóng để khai 
thác các bãi tắm, bãi biển mới. Bãi biển, bãi tắm có thể thu hẹp, nhỏ dần lại nhưng 
đã sạch sẽ, thoáng đãng hơn, văn minh, lịch sự và an toàn hơn. 

Đỗ Huấn 
 

* Ngày 10/7/2018, Báo Dân Việt đăng bài: Khám phá các kỳ quan vòng 
quanh thế giới ở công viên gốm Thanh Hà 

Không cần đi xa, ngay tại Quảng Nam du khách Việt cũng tìm thấy những 
công trình nổi tiếng thế giới như nhà hát Opera Sydney, tượng Nữ thần Tự do, tháp 
nghiêng Pisa, đền Taj Mahal...được tạo ra từ đất nung và đôi tay tài hoa của những 
nghệ nhân trong làng. 

Nằm cách trung tâm phố cổ Hội An về phía Tây khoảng 5km, Công viên đất 
nung Thanh Hà tọa lạc trên chính làng nghề gốm Thanh Hà nức tiếng lâu nay. Với 
diện tích khoảng 6000m2, nơi đây là công viên gốm lớn và độc đáo nhất trên toàn 
quốc với ý tưởng chủ đạo là Đất, Nước và Lửa trở thành điểm du lịch thú vị và hấp 
dẫn ở Hội An. 

Không gian công viên đất nung được cấu trúc gồm 9 khu riêng biệt: khu lò 
gốm, khu Bảo tàng làng nghề, khu sản phẩm làng, khu chợ đất nung, khu thế giới 
thu nhỏ, khu vườn sắp đặt, khu trại sản xuất, khu gốm Sa Huỳnh - Chăm, khu các 
làng nghề truyền thống, và khu triển lãm. 

Điều hấp dẫn du khách nhất khi đến đây là những tác phẩm gốm thu nhỏ mô 
phỏng các kỳ quan thế giới cùng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt 
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Nam. Tất cả đều được tạo ra từ đất nung và đôi tay tài hoa của những nghệ nhân 
trong làng. 

Ngoài ra khi đến đây, du khách cũng có thể tham quan các địa điểm sản xuất 
gốm truyền thống, tận mắt chứng kiến những thao tác điêu luyện từ đôi bàn tay tài 
hoa của các nghệ nhân.  

Quy trình làm gốm của Thanh Hà rất khắc khe. Ban đầu, đất sét phải loại bỏ 
tạp chất rất kỹ rồi được nhồi cho thật đều, thật mịn. Tiếp theo, đất sét được đưa lên 
bàn xoay để tạo dáng sản phẩm gọi là “chuốt” gốm. Đây là khâu khó nhất của quy 
trình làm gốm và chỉ có người thợ có từ 4 đến 5 năm nghề mới có khả năng đảm 
nhiệm. Sau khi hoàn thiện các khâu chỉnh sửa sản phẩm, các tác phẩm sẽ được 
phơi khô rồi đưa vào lò nung. Nếu tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn đưa ra, sản phẩm 
khi ra lò sẽ có màu đặc trưng của gốm Thanh Hà: màu gạch đỏ. 

Công viên đất nung Thanh Hà mở cửa tự do cho du khách tham quan với 
mong muốn giới thiệu những sản phấm gốm Thanh Hà ra thế giới nhiều hơn. 

An Nhiên 
 

HỘI AN ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN  BÁO CHÍ THÁNG 7/2018 
* Căn cứ Công văn số 671/SVHTTLD-QLVH ngày 27/6/2018 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc Hãng Parade Tokyo (Nhật Bản) 
xin quay phim hậu cảnh cho video clip âm nhạc của nhóm ca sĩ Nogizaka 46 (Nhật 
Bản) tại Khu phố cổ Hội An và Khu đền Tháp Mỹ Sơn, theo Giấy phép của Trung 
tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài – Bộ Ngoại giao tại Công văn số 600/TTBC-
HDPV ngày 26/6/2018. Thời gian quay phim vào ngày 01/7/2018. Đoàn nghệ sĩ, 
ca sĩ quay phim gồm 65 người (có danh sách kèm theo). Mục đích của đoàn làm 
phim nhằm quảng bá hình ảnh của Khu phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn 
đến với công chúng Nhật Bản qua video, clip âm nhạc. 

* Căn cứ Công văn số 110/TTXTDL-XTDL ngày 10/6/2018 của Trung tâm 
Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp hỗ trợ Đài truyền hình Thành 
phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH The Bachelor thực hiện một số tập phim 
trong chương trình thực tế “Anh chàng độc thân 2018” phiên bản Việt Nam tại 
thành phố Hội An. Ekip thực hiện chương trình gồm có: 150 người (diễn viên, đạo 
diễn, biên tập, trợ lý, quay phim) và 01 cán bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du 
lịch Quảng Nam hỗ trợ đoàn. Thời gian: từ ngày 27-28/6/2018. Mục đích của 
chương trình giới thiệu, quảng bá những hình ảnh đẹp của Quảng Nam nói chung 
và Thành phố Hội An nói riêng đến với công chúng trong và ngoài nước. 

  
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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