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Từ ngày 12/7 đến ngày 31/7/2018 các báo đã có 20 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 19/7/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Đoàn đại biểu thanh niên 
Việt kiều trao quà tại Hội An 

Chiều 18/7, tại TP.Hội An, các thành viên của Trại hè Việt Nam 2018 đã đến 
thăm và tặng quà cho các em thanh thiếu nhi tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi 
và tàn tật tỉnh Quảng Nam. 

Trại hè Việt Nam 2018 do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài 
- Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức từ ngày 
10/7 đến 25/7. 

Với chủ đề “15 năm - Nối vòng tay lớn”, Trại hè Việt Nam 2018 mang ý 
nghĩa kết nối, cổ vũ tinh thần đoàn kết gắn bó, tăng tính tương tác giữa các đại biểu 
trại hè với nhau cũng như với các thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài 
nước. 

Hành trình “Nối vòng tay lớn” giúp các đại biểu trở về với cội nguồn, thêm 
gắn bó với quê hương qua các hoạt động tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng, 
giao lưu thanh niên, trải nghiệm thực tế… Từ đó, giúp thế hệ trẻ kiều bào có điều 
kiện tiếp cận và hiểu biết sâu sắc hơn về cội nguồn văn hóa nghìn năm văn hiến, 
lịch sử lâu đời và truyền thống yêu nước của dân tộc; là cơ hội tốt để các em trau 
dồi tiếng Việt; hiểu thêm về chính sách đối nội, đối ngoại cũng như chính sách 
phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước Việt Nam… qua đó nâng cao lòng 
tự hào dân tộc, gắn bó với quê hương, đất nước. 

Kể từ năm 2004, sau 14 năm hoạt động, Trại hè Việt Nam đã thu hút gần 
2.000 thanh niên, sinh viên người Việt Nam từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ 
tham gia. Các đại biểu là những gương mặt xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, thể 
thao, nghệ thuật… có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng cộng đồng, được 
lựa chọn kỹ từ cộng đồng người Việt Nam ở các quốc gia trên thế giới. Các thế hệ 
thanh niên tham gia từ những năm đầu đều đã trưởng thành, nhiều bạn đang cống 
hiến và rất thành công trong các lĩnh vực từ kinh doanh, giảng dạy trong các 
trường đại học, làm việc trong các viện nghiên cứu hoặc cho các tập đoàn lớn trên 
thế giới, hoặc trở về nước lập nghiệp, đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất 
nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh. 
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Được biết, Trại hè Việt Nam 2018 bao gồm nhiều hoạt động phong phú diễn 
ra tại 11 địa phương ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam với 120 đại biểu tham gia, tuổi 
từ 16 đến 24 từ 29 quốc gia (châu Á: 11; châu Âu: 16; châu Mỹ: 2, châu Phi: 1). 
Trước đó, đoàn đã tham gia một số hoạt động như dự khai mạc tại Đền Hùng - tỉnh 
Phú Thọ; dâng hương Đền Hùng, thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm 
Khu Di tích Kim Liên, dâng hương tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc, thăm nghĩa 
trang Trường Sơn, địa đạo Vĩnh Mốc, nhà ngục Kon Tum… Ngoài ra, đoàn cũng 
tham gia các hoạt động tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội, 
Ninh Bình, Quảng Bình, cố đô Huế, Kon Tum, Đăk Lăk… Đặc biệt, tham gia các 
hoạt động từ thiện tại Nghệ An (thăm bà mẹ VNAH, hỗ trợ học sinh nghèo vượt 
khó), thăm Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi tỉnh Quảng Nam… 

Khánh Linh 

* Nhiều hoạt động thể thao sôi nổi kỷ niệm 40 năm thành lập xã đảo Tân 
Hiệp - Cù Lao Chàm (24/7), Lãnh đạo thành phố Thanh Hóa thăm, tặng quà 
các gia đình chính sách ở Cù lao Chàm (24,7), Xã đảo Tân Hiệp kỷ niệm 40 
năm thành lập là các nội dung được Báo Quảng Nam phản ánh trong thời gian 
qua. 

Tối 25/7, Đảng bộ, chính quyền xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An tổ chức lễ kỷ 
niệm 40 năm thành lập (25/7/1978 – 25/7/2018). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ 
Hồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cùng đông đảo cán bộ từng công 
tác, gắn bó với nhân dân xã đảo, cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân xã đảo dự lễ kỷ 
niệm. 

Cách đây hơn 40 năm, Tân Hiệp là một thôn của xã Cẩm An, thuộc thị xã Hội 
An cũ. 

Ngày 25/7/1978, xã đảo Tân Hiệp chính thức thành lập - thuộc thị xã Hội An, 
tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Trải qua nhiều thăng trầm từ những ngày đầu thành 
lập, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn 
thách thức trong điều kiện cách trở về giao thông, khó khăn về phát triển kinh tế, 
đóng góp công sức xây dựng xã đảo ngày càng phát triển. 

Từ một xã đảo nghèo, nhà nước phải thường xuyên trợ cấp lương thực vào 
mùa giáp hạt cho người dân những năm đầu thành lập, đến nay xã đảo Tân Hiệp 
trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế, bộ mặt 
xã đảo ngày càng thay đổi, đời sống người dân không ngừng cải thiện. 

Năm 2009, Cù Lao Chàm được UNESSCO công nhận là “Khu dự trữ sinh 
quyển thế giới”, nhờ những giá trị đặc trưng, nổi trội về sự đa dạng sinh học, văn 
hóa và lịch sử... Người dân đang gìn giữ đã phát huy các giá trị, chuyển dịch từ 
kinh tế biển sang dịch vụ - du lịch. 

Năm 2017, Cù Lao Chàm đón gần 410 ngàn lượt khách đến tham quan, lưu 
trú, tăng hơn 12 lần so với 10 năm trước đó, thu nhập bình quân đầu người hơn 41 
triệu đồng/năm. Trở thành xã dẫn đầu mức thu nhập bình quân đầu người của tỉnh. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Tấn Dũng, Bí thư Đảng bộ xã nhấn mạnh. 
“Đảng bộ, chính quyền, mặt trận và các tầng lớp nhân dân Tân Hiệp đang nỗ lực 



 3 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế dịch vụ - du lịch - thương mại gắn 
việc bảo tồn những giá trị đặc hữu của Khu dự trữ sinh quyển thế giới. 

Dịp này, xã UBND xã Tân Hiệp tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ lãnh 
đạo qua các thời kỳ, khai trương thêm các điểm du lịch mới nhằm làm phong phú 
sản phẩm du lịch trên đảo Cù Lao Chàm, nhiều hoạt động văn hóa thể thao cũng đã 
diễn ra trong hai ngày 23 và 24. 

Minh Quân 

* Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới sẽ được tổ chức tại Hội An thông tin 
đăng trên Báo Đại Đoàn Kết số ra ngày 25/7/2018 

Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018 (World Miss Tourism Ambassador) sẽ 
diễn ra tại Hội An, Quảng Nam. 

Được sự đồng ý của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Quảng Nam, từ ngày 27 đến 
31/8, tuần đầu của vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018 
(World Miss Tourism Ambassador) sẽ diễn ra tại Hội An, Quảng Nam. 

Cuộc thi có sự tham gia của hơn 50 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh 
thổ. Đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này là người đẹp Phan Thị Mơ.      

H.Minh 

* Trà rừng Cù Lao Chàm được chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa tập thể 
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 30/7/2018 

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) vừa quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm trà rừng Cù Lao Chàm, thuộc nhóm 30, trà (chè), 
trà dạng túi lọc. Chủ giấy chứng nhận là Hội Nông dân xã Tân Hiệp, TP.Hội An. 

Cây lá thuốc Cù Lao Chàm, hay còn gọi là trà rừng, từ lâu đã được người dân 
trên đảo sử dụng thay chè uống, có giá trị như những vị thuốc nam giúp giải nhiệt 
và cũng được xem là một đặc sản của Cù Lao Chàm. Hiện nay, có 83 loài lá thuốc 
được người dân khai thác, trong đó có 16 loài được khai thác phổ biến như dủ dẻ, 
gối, sâm núi, chỏng bỏng, ngũ gia bì, cam thảo dây, vằng đắng, bồ đề núi, hà thủ 
ô… Việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đối với sản phẩm trà rừng Cù Lao Chàm góp 
phần quảng bá đặc sản của Cù Lao Chàm; thông qua đó, nhiều chương trình hỗ trợ 
cũng sẽ được triển khai nhằm nâng cao chất lượng cũng như mẫu mã, bao bì của 
sản phẩm này. 

Quảng Lâm 

2. SỰ KIỆN – VẤN ĐỀ 

* Ngày 12/7/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Một số lớp 10 chuyên tuyển 
sinh không đủ chỉ tiêu: Quan trọng nhất là chất lượng 

Đó là chia sẻ của Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc với phóng viên Báo 
Quảng Nam về kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019 vào Trường THPT 
chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tam Kỳ) và THPT chuyên Lê Thánh Tông (Hội An). 

Theo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 10 
các trường THPT chuyên năm học 2018 - 2019, mỗi lớp chuyên Toán, Văn, Lý, 
Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh tuyển 35 chỉ tiêu. Riêng lớp chuyên Sử - Địa, môn Sử 
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18, Địa 17 chỉ tiêu. Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh vừa được Sở GD-ĐT công bố 
cho thấy, một số lớp chuyên đã không thể tuyển đủ chỉ tiêu, như Trường THPT 
chuyên Lê Thánh Tông lớp chuyên Lý (tuyển được 34 chỉ tiêu), Sinh (27), Tin 
(32), Sử (12) hay Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm lớp Sử (14). Đáng 
chú ý, lớp chuyên Toán của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ tuyển được 23 chỉ 
tiêu còn Trường Lê Thánh Tông 21 chỉ tiêu. Điều đáng nói, trước đó tại kỳ thi 
tuyển sinh được Sở GD-ĐT tổ chức vào đầu tháng 6 thu hút 1.270 thí sinh dự thi. 
Tất cả lớp chuyên đều có số lượng thí sinh dự thi nhiều hơn chỉ tiêu. 

Lý giải nguyên nhân các lớp chuyên tuyển sinh không đủ chỉ tiêu, Giám đốc 
Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho rằng, do thí sinh không đủ điều kiện về điểm xét 
tuyển theo quy định, cụ thể là “chỉ xét tuyển đối với thí sinh có điểm bài thi các 
môn chung không nhỏ hơn 3 và môn chuyên không nhỏ hơn 4”. Ông Quốc nói: 
“Đây là chuyện bình thường trong tuyển sinh lớp 10 chuyên và nhiều năm qua một 
số lớp chuyên vẫn có việc không tuyển đủ chỉ tiêu. Có năm, lớp Sinh chỉ tuyển 
được 19 chỉ tiêu còn lớp Toán cũng không đủ. Ngay cả trường chuyên ở các tỉnh, 
thành phố khác trên cả nước vẫn có chuyện tuyển sinh không đủ”. 

Nói thêm về “điểm sàn”, ông Hà Thanh Quốc cho biết quy định điểm ngưỡng 
để xét tuyển là do Sở GD-ĐT tham mưu UBND tỉnh quyết định nhằm mục tiêu 
nâng cao chất lượng tuyển sinh. Theo ông Quốc, học chuyên mà điểm thi môn 
chuyên dưới 4 điểm và điểm thi các môn chung Toán, Văn, Tiếng Anh dưới 3 điểm 
là khó có thể chấp nhận. Vì vậy, đến lúc không nên còn có tư tưởng tuyển sinh cho 
đủ 100% chỉ tiêu mà quan trọng nhất là chất lượng. Muốn tuyển sinh đủ chỉ tiêu 
không khó, nhưng phải đặt ra điểm ngưỡng để tuyển sinh. Trước câu hỏi đề thi 
môn Toán chuyên liệu quá khó, ông Quốc khẳng định đề vừa qua không khó và 
thực tế là có nhiều thí sinh điểm khá cao. Vấn đề là cách dạy và học ở bậc THCS, 
làm sao để đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát huy khả năng học tập của học sinh. 
Tất nhiên, cũng tùy theo lứa học trò. Có năm, có rất nhiều học sinh xuất sắc, song 
có năm lại không. 

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phan Văn Chương 
cũng cho rằng, việc tuyển sinh không đủ chỉ tiêu là bình thường, và ngay cả 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) cũng vậy, có năm tuyển chỉ được 20 
chỉ tiêu/lớp. Theo ông Chương, để tuyển chọn học sinh chuyên, đề thi phải phân 
hóa mạnh và kỳ thi năm nay đã chứng minh điều này. “Chỉ tiêu tuyển sinh 35 học 
sinh nhưng tuyển được hơn 20 cũng là tốt rồi. Quan trọng nhất là chất lượng. Thí 
sinh trúng tuyển là những em học giỏi thật sự” - thầy Chương chia sẻ. 

Xuân Phú 

* Ngày 13/7, dàn hợp xướng Hoa Kỳ biểu diễn tại Hội An thông tin đăng 
trên Báo Quảng Nam số ra ngày 11/7/2018 

Trung tâm VH-TT TP.Hội An cho biết, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, vào 
ngày 13/7/2018, Dàn hợp xướng nam Philadelphia (Hoa Kỳ) sẽ biểu diễn tại Vườn 
tượng An Hội, phố cổ Hội An. Dàn hợp xướng với khoảng 90 nghệ sĩ nam chuyên 
nghiệp sẽ mang đến cho khán giả những bản phối mới lạ, hấp dẫn dựa trên những 
giai điệu quen thuộc của các bài hát: America the beautiful, Fifty years of the best, 
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Circle of life, Beauty and the best, I’ll be there, Holy của Verolga Nix, Trống 
cơm… 

Được thành lập vào năm 1968, bằng tài năng và sự tập luyện không ngừng 
nghỉ, Dàn hợp xướng nam Philadelphia đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng, gặt hái 
nhiều thành công và có những chuyến lưu diễn trên phạm vi toàn cầu, được người 
hâm mộ ưu ái gọi là “những đại sứ thanh nhạc của Hoa Kỳ”. 

Như Quỳnh 

* Ngày 21/7/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Nhiều hoạt động tại Festival 
gốm Thanh Hà 

Festival gốm Thanh Hà sẽ được tổ chức tại TP.Hội An từ ngày 19 đến 21/8 
với nhiều hoạt động mới lạ. 

Đáng chú ý là triển lãm các làng nghề gốm truyền thống Việt Nam với sự 
tham gia của các làng gốm Phù Lãng (Bắc Ninh), Hương Canh (Vĩnh Phúc), Phước 
Tích (Thừa Thiên - Huế), Bầu Trúc (Ninh Thuận) và Vĩnh Long. 

Cùng với lễ hội giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà tại miếu Nam Diêu vào ngày 20/8 
(mùng 10/7 âm lịch), sẽ có nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, trại sáng tác gốm 
trên đường làng và Công viên văn hóa đất nung Thanh Hà. Trong đó có triển lãm 
nghệ thuật sắp đặt gốm quốc tế, ra mắt bộ phim "Những người thợ gốm Thanh 
Hà", biểu diễn nghệ thuật và thời trang "Âm thanh của đất", nhà văn Nguyễn Nhật 
Ánh nói chuyện và tặng sách, hội thảo "Bảo tồn và phát triển các làng gốm truyền 
thống trong bối cảnh phát triển du lịch"... 

Đặc biệt, lần đầu tiên Trại sáng tác vẽ Sketch thiếu nhi được tổ chức. Đây là 
một trong các nghệ thuật đồ họa bằng tay đơn giản được thực hiện như một bước 
đệm, bước phác thảo cơ bản trước khi vẽ nên tác phẩm chính. 

Quốc Hải 

* Ngày 23/7/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Gia tăng nạn ăn xin, bán 
dạo ở Hội An 

Thời gian gần đây, số lượng người ăn xin, bán dạo tại TP. Hội An đang gia 
tăng ở các tiệm cà phê, nhà hàng, quán ăn... Nếu không quyết liệt chấn chỉnh, tình 
trạng này sẽ làm xấu hình ảnh thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch... 

Nhiều hình thức xin tiền 

Chỉ cần dành mươi phút để ngồi ở một quán cà phê nào đó ở trung tâm 
TP.Hội An, ta sẽ bắt gặp không ít người đến xin tiền. Từ trẻ em đến người già, mỗi 
người một vẻ nhưng có điểm chung là họ đều xuất hiện với vẻ ngoài khổ sở, đáng 
thương. Ngoài những người tàn tật, nhiều người ăn xin có sức khỏe, tay chân lành 
lặn cũng không ngại ngùng lân la đến từng bàn để xin tiền. Cá biệt có những 
trường hợp tuổi ngoài năm mươi, bó bột tay hoặc chân để hành nghề, xin tiền điều 
trị ở bệnh viện hoặc làm phí tàu xe về quê. Khi được hỏi quê quán thì họ trả lời ở 
các tỉnh Tây Nguyên, đi lao động ở Hội An, không may bị tai nạn gãy tay chân nên 
phải xin tiền chữa trị, ăn uống. Không biết hoàn cảnh thật giả thế nào nhưng khi 
nghe những điều này, nhiều người đành miễn cưỡng rút tiền ra cho. Từng gặp rất 
nhiều người ăn xin tại quán cà phê Bean trên đường Lý Thường Kiệt, anh Nguyễn 
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Quốc Tú, một người uống cà phê chia sẻ: “Các quán xá ở Hội An bây giờ rất nhiều 
người ăn xin, hoặc người bán hàng dạo. Trong một buổi sáng, ngồi ở 2 quán khác 
nhau, mình đều gặp họ. Trẻ em, người lớn tuổi, cả những người thanh niên có đủ 
điều kiện sức khỏe để lao động song họ vẫn lê la đi xin tiền. Có một đối tượng chở 
những người này bằng xe máy từ quán này đi quán khác...”. Đối với một thành phố 
du lịch, thành phố sinh thái văn hóa, những hình ảnh không đẹp ấy gây phiền hà 
cho khách trong thời gian uống cà phê trước khi đi làm hoặc thư giãn cuối tuần. 

Không chỉ người ăn xin, tại các quán cà phê, nhà hàng, quán ăn ở trung tâm 
TP.Hội An, số lượng người bán dạo cũng xuất hiện rất nhiều, họ níu kéo mời chào 
khách du lịch mua hàng cho bằng được. Những món hàng bán dạo từ trái cây, đậu 
phụng, trứng cút, kẹo cao su đến những thứ lặt vặt như tăm bông, bấm móng tay, 
gương lược… được bán với giá cao nên nhiều người lắc đầu không mua. Gặp 
những lúc như vậy, người bán hàng quay sang xin tiền mà không hề e ngại. Trong 
mỗi quán cà phê, nhà hàng, quán ăn và kể cả một số khu chợ, người này chưa đi 
khỏi, người khác đã đến để chào mời mua hàng hoặc xin xỏ. Cùng một quán có khi 
xuất hiện tới vài ba người, mỗi người mỗi góc. Không chỉ tập trung vào buổi sáng 
mà số người ăn xin, bán dạo xuất hiện vào mọi thời điểm trong ngày. Dù biết 
khách hàng phiền lòng nhưng nhiều quán vẫn để những người ăn xin, bán dạo ra 
vào hành nghề. Ông Lê Quốc Hùng - quản lý quán cà phê Làng Việt, nói: “Người 
ăn xin và người bán hàng rong làm khách phiền lòng song đuổi họ thì khó quá...”. 

Cần quản lý địa bàn 

Với mục tiêu hướng đến xây dựng thành công thành phố sinh thái văn hóa du 
lịch, lâu nay, TP.Hội An luôn nỗ lực cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống 
người dân, gìn giữ cảnh quan môi trường đô thị, xây dựng hình ảnh thành phố văn 
minh, thân thiện. Phần lớn người dân địa phương đều có việc làm, với thu nhập ổn 
định. Số lượng người ăn xin hoặc bán dạo trong thành phố hầu hết đều là người từ 
nơi khác đến. Trước đây, thành phố cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan hữu quan và 
các địa phương thực hiện tốt việc quản lý địa bàn, không để các đối tượng lang 
thang cơ nhỡ xin ăn, ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố và gây phiền hà đến người 
dân và du khách. Từ sự quyết liệt của địa phương, một thời gian dài, số lượng 
người hành nghề ăn xin, bán dạo tại Hội An giảm hẳn. Song thời gian gần đây tình 
trạng này lại gia tăng trở lại với đủ kiểu cách hoạt động. 

Tại cuộc họp giao ban an ninh trật tự môi trường đô thị gần đây, Phó Chủ tịch 
UBND TP. Hội An Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa 
phương cần thực hiện các giải pháp chấn chỉnh tình trạng này. Ông Sơn nói: “Các 
địa phương cùng với đội Kiểm tra quy tắc và Phòng LĐ-TB&XH thành phố phải 
thực hiện cơ chế phối hợp ngay để chấn chỉnh. Nguồn lực cho việc này không 
thiếu. Nếu chúng ta không làm quyết liệt, họ thấy việc ăn xin có thu nhập cao, họ 
tấp hết về đây thì TP.Hội An thành tụ điểm điểm ăn xin”. Quả là trước thực trạng 
ngày càng gia tăng số lượng người ăn xin, bán dạo kết hợp ăn xin tại Hội An như 
hiện nay, việc giải quyết vấn đề này là rất cần thiết, vừa tránh ảnh hưởng đến hình 
ảnh một thành phố sinh thái văn hóa du lịch, vừa giảm bớt phiền phức cho người 
dân và du khách đang lưu trú, sinh sống tại địa phương. 

Lê Hiền 
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* Ngày 23, 26/7/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Hội An: Kinh tế - xã hội 
tiếp tục chuyển biến tích cực; Lại "nóng" du lịch Hội An  

Sáng nay 23/7, HĐND TP.Hội An (khóa XI) khai mạc Kỳ họp lần thứ 6. Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đến dự. 

Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm, bàn luận các giải pháp để thực hiện có hiệu 
quả những chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng còn lại của năm 2018 và quyết định một 
số nhiệm vụ quan trọng khác của thành phố. 

Báo cáo tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An 
cho biết, 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục chuyển biến 
tích cực. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 6.692,1 tỷ đồng, bằng 52,62% 
so với kế hoạch và tăng 15,37% so với cùng kỳ 2017.  

Trong đó, ngành du lịch, thương mại, dịch vụ đạt 4.635 tỷ đồng, tăng 17,34%; 
đã có 2,2 triệu lượt khách tham quan, lưu trú tại Hội An, tăng 88,79% so với cùng 
kỳ (chủ yếu là khách Hàn Quốc, Trung Quốc); tổng khách lưu trú là 885 nghìn 
lượt, bình quân ngày khách lưu trú đạt 2,08 ngày. 

Mạng lưới lưu trú tiếp tục phát triển đa dạng, 6 tháng đầu năm đã có thêm 30 
cơ sở lưu trú với 309 phòng đi vào hoạt động, nâng tổng số cơ sở lưu trú toàn 
thành phố lên 557 cơ sở với 9.349 phòng. 

Các nhóm ngành công nghiệp và xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá; giá trị 
sản xuất theo giá hiện hành đạt 1.509,4 tỷ đồng, tăng 15,57% so với kế hoạch; 
nông - ngư nghiệp đạt 547,8 tỷ đồng, tăng 0,65% so với cùng kỳ... 

Tuy vậy, 6 tháng đầu năm cũng chứng kiến những tồn tại, hạn chế cần khắc 
phục trên các lĩnh vực du lịch; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; công tác quản lý 
đất đai; an ninh trật tự… Trong đó, lĩnh vực du lịch đối diện với biến động thị 
trường khách truyền thống; ngày lưu trú và công suất sử dụng phòng giảm; thiếu 
các sản phẩm du lịch chủ đạo để tạo sức hút lâu dài với khách; chưa khai thác hết 
những lợi thế về sản phẩm du lịch biển đảo…   

Kỳ họp kéo dài đến hết ngày 24/7. 

Khánh Linh 

* Ngày 25/7/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Hội An "vỡ trận" 

Nói vậy hơi quá nhưng nếu một lần được chứng kiến cảnh người và xe chật 
như nêm sẽ có cảm giác Hội An như chực vỡ òa trước cơn sốt khách du lịch. Phố 
xá vốn đã chật chội nhưng phải gồng gánh một lượng người và phương tiện khổng 
lồ. Nhất là vào thời điểm chiều tối, tại các tuyến đường chính dẫn vào phố cổ, 
người và xe chen lẫn nhau, có đoạn nhích từng chút một. Tại các điểm vui chơi và 
phố đi bộ, mọi thứ cứ như tràn ra đường, rất náo nhiệt. 

Có lẽ vì đông quá nên người ta đối xử với nhau không mấy thân thiện. Mới 
đây tôi chứng kiến một nhóm khoảng 15 du khách đang ngồi ghế chờ xe tại quán 
nước mía ven đường bên An Hội. Khách kêu 10 ly nước mía, nhưng khi chủ quán 
đem ra tới ly thứ 6 thì họ nói không đem nữa. Bà chủ không buồn cằn nhằn mà nói 
thẳng, vậy ai không uống thì đứng dậy, quán tôi không để ghế làm từ thiện. Nhóm 
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du khách sững sờ, trở tay không kịp và đành im lặng đứng dậy trả tiền rồi bỏ đi. 
Một tình huống khác cũng cho thấy vì người đông quá nên nhiều thành phần “đục 
nước béo cò”. Cụ thể là khi tôi vừa đậu xe vào sân Quảng trường Sông Hoài thì 
bỗng nhiên có một thanh niên cởi trần xuất hiện. Anh ta nhắc tắt đèn xe và nói tôi 
còn quên một thứ là... chưa trả 10 nghìn đồng tiền gửi. Ngạc nhiên hơn, khi tôi vừa 
móc túi ra 40 nghìn đồng thì người này chụp như bắt cá, do tôi phản ứng nên sau 
đó anh ta mới từ từ thối lại từng tờ một kèm theo nụ cười nham nhở... Vẫn biết đây 
chỉ là “những con sâu làm rầu nồi canh” nhưng sao vẫn thấy tiêng tiếc cho sự “lợn 
cợn” này trong môi trường du lịch Hội An. 

Tại Kỳ họp HĐND TP.Hội An lần thứ 6 kết thúc vào hôm qua 24/7, những 
điều đáng lo về du lịch cũng được nêu ra. Đó là tình trạng biến động thị trường 
khách truyền thống; ngày lưu trú và công suất sử dụng phòng giảm; thiếu các sản 
phẩm du lịch chủ đạo để tạo sức hút lâu dài với khách; tình trạng mất an ninh trật 
tự... Năm 2017 Hội An đón 3,22 triệu lượt khách, trong đó tổng lượt khách lưu trú 
đạt 1,45 triệu lượt với công suất sử dụng buồng phòng khoảng 51%; còn trong 6 
tháng đầu năm nay, Hội An đón 2,2 triệu lượt khách, tăng đến 88,79% so với cùng 
kỳ. Nếu so với năm 2008, thời điểm Hội An từ thị xã lên thành phố, địa phương 
chỉ đón gần 450.000 lượt thì sẽ thấy lượng khách đến đây gia tăng “gấp gáp” như 
thế nào. Con số tăng trưởng này kèm theo những thách thức mà địa phương đang 
nỗ lực giải quyết. 

Mua bán mà khách đến ngày một đông thì tốt chứ sao, và du lịch xét cho cùng 
cũng là sự bán mua. Nhưng khách đến Hội An tăng, trong khi ngày lưu trú và công 
suất sử dụng phòng giảm thì thách thức đầu tiên là gánh nặng hạ tầng và môi 
trường, không gian du lịch. Tương tự Hội An, tôi cũng từng chứng kiến thách thức 
đó đang làm cho thành phố du lịch Đà Lạt phải gồng mình với nạn kẹt xe, vệ sinh 
môi trường như thế nào. Mở không gian và xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch 
để đáp ứng nhu cầu của khách là cách mà Hội An và Đà Lạt đang làm. Dù giải 
pháp này được cho là hợp lý nhưng nhiều người cũng đã nhận ra, vẻ mộng mơ của 
Đà Lạt hay những giá trị cũ xưa của Hội An đang phai nhạt dần... 

C.B.L 

* Khám bệnh, cấp thuốc cho người dân xã đảo Tân Hiệp bài viết đăng trên 
Báo Quảng Nam số ra ngày 31/7/2018 

Từ đất liền, đoàn công tác của Sở Y tế mang theo thuốc men  đến với bà con 
xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An. Bà Nguyễn Thị Niện (thôn Cấm, xã đảo Tân Hiệp) 
cảm động nói: “Người dân ở hải đảo như chúng tôi xa bệnh viện, nghe có đoàn bác 
sĩ về khám bệnh thì mừng lắm. Thứ nhất là đỡ tiền, đỡ công đi. Thứ hai là khám để 
biết bệnh mình nếu nặng thì đi chữa, nếu nhẹ thì có thể xin thuốc ở trạm xá về 
uống”. 

Nhận được kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình khám bệnh của Sở Y tế, 
Phòng khám đa khoa quân dân y xã đảo Tân Hiệp đã chuẩn bị sẵn nhân lực và bố 
trí các bàn khám bệnh, bàn đón tiếp, bàn cấp phát thuốc ngay ngắn. Vì vậy, khi 
đoàn khám bệnh của Sở Y tế đến nơi đã có thể bắt tay ngay vào công việc. Bác sĩ 
Phạm Văn Tuấn - Trưởng phòng khám đa khoa quân dân y cho biết: “Cán bộ 
phòng khám rất tích cực chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất cũng như thông báo 



 9 

rộng rãi trên đài phát thanh xã cho bà con được đến khám, nhận thuốc miễn phí”. 
Đoàn khám bệnh có 10 cán bộ y tế, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho gần 
300 người với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng. Đợt khám này có khá đông người 
dân thuộc đối tượng gia đình chính sách sống trên đảo đến khám bệnh. Đây cũng là 
dịp để tri ân những người có công với cách mạng, thể hiện tinh thần uống nước 
nhớ nguồn của những người làm trong ngành y tế. 

Tân Hiệp là xã đảo nên bà con ít có điều kiện đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, 
đặc biệt những đối tượng chính sách, có công với cách mạng hầu hết đều đã lớn 
tuổi. Bên cạnh việc khám và cấp thuốc miễn phí tại Phòng khám đa khoa quân dân 
y, các y bác sĩ của đoàn thiện nguyện cũng đến tận nhà để thăm khám cho một số 
Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh tuổi già sức yếu. Đến thăm, kiểm tra sức 
khỏe và cấp thuốc cho Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Hồng (93 tuổi, có chồng 
và con gái độc nhất hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc), đoàn khám bệnh đã 
nhận được sự cảm kích của gia đình. Anh Nguyễn Minh Đức (cháu nuôi của mẹ 
Hồng) chia sẻ: “Bản thân tôi đại diện cho gia đình rất cảm ơn những tình cảm, sự 
quan tâm của Sở Y tế đối với gia đình, đặc biệt là đối với bà tôi. Việc đoàn khám 
đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho bà như thế này thật sự làm chúng tôi rất xúc 
động”. 

Được biết, nhiều năm qua, đoàn tình nguyện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn 
phí của Sở Y tế đã đặt chân đến nhiều nơi trên quê hương xứ Quảng, từ vùng núi 
cao đến hải đảo xa xôi. Họ đã đem những kiến thức chuyên môn của mình để chăm 
sóc sức khỏe cho người dân như câu nói “thầy thuốc là cứu người”. 

Trần Thiệt – Thảo Nguyên 

3. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 

* Ngày 13/7/2018, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đăng tin: Thả 115 rùa 
con về môi trường tự nhiên 

Ngày 12/7, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) đã tổ 
chức thả 115 rùa con về biển sau khi ấp nở tại Bãi Bấc. 

Số rùa con nở lần này được ấp từ 250 trứng chuyển từ Vườn Quốc gia Côn 
Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về ấp tại Cù Lao Chàm từ ngày 26/6 vừa qua, tỷ lệ 
trứng nở đạt 98%. 

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tiếp tục theo dõi số trứng còn lại 
đang ấp tại Bãi Bấc để có đánh giá chất lượng rùa con. 

Được biết, đây là lần thứ 3 rùa biển được ấp nở thành công từ trứng được 
mang về từ Côn Đảo. Dự kiến trong tháng 8 tới, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù 
Lao Chàm sẽ có 2 đợt chuyển vị trứng rùa từ Côn Đảo về với tổng số 500 trứng. 

Theo Đại Đoàn Kết 

4. HỘI AN - ĐẤT VÀ NGƯỜI 

* Ngày 17, 27/7/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Biểu diễn múa Chăm ở 
phố cổ; Hội An tổ chức chương trình "Chăm đẹp mọi nẻo đường"  

Trung tâm Nghệ thuật xứ Đàng Trong (số 9 Nguyễn Thái Học, TP.Hội An) 
vừa ra mắt chương trình nghệ thuật múa chăm cổ phục vụ du khách. 
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Chương trình do nghệ sĩ, nhà thơ Kiều Maily thực hiện, có cả tục rước nước 
truyền thống, những điệu múa cổ của người Chăm tại các lễ hội lớn như Katê, Rija 
Nưgar, Ramưwan, Rija... 

Theo nghệ sĩ Kiều Maily, tên gọi các điệu múa Chăm cũng là tên được đặt 
cho từng điệu trống ginăng. Như múa lễ diễn ra chủ yếu ở các lễ Rija với các điệu 
múa tiêu biểu Biyên, Tiong (bắt chước dáng con công, trĩ), Patra (hoàng tử), Wah 
ge (chèo ghe), Mưmăng, Mrai… cùng các đạo cụ như quạt, khăn, roi, kiếm... Múa 
kèm theo nhịp trống ginăng, tiếp sau đó là tiếng kèn saranai, trống paranưng cùng 
lời các bài hát tụng ca tương ứng, hướng về tâm linh. 

Múa Chăm hình thành từ sinh hoạt ngày thường, ở đó người phụ nữ Chăm 
hay đội thúng thóc, lu nước… Múa đội lu (hay gọi là Tamia đwa buk) xuất phát 
điểm là múa đội Thong hala (gọi là cỗ bồng trầu) trong lễ để dâng nước thánh trên 
tháp, dân trầu cau lễ vật lên thần linh, sau đó nó được kết hợp với thao tác đội lu 
nước trong sinh hoạt ngày thường, thành loại hình múa này. 

Ông Nguyễn Trung Bảo - Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật xứ Đàng 
Trong cho biết: “Hội An vốn là cảng thị Chăm Pa xưa kia, đây cũng là vùng đất 
đứa đựng nền văn hóa Chăm, tuy nhiên những văn hóa đã mai một. Thông qua 
hoạt động này, chúng tôi muốn giới thiệu đến đông đảo du khách và người dân 
hiểu về sự đa dạng văn hóa tại vùng đất xứ Đàng Trong xưa kia, trong đó có văn 
hóa Chăm Pa”. 

Theo lịch, múa Chăm được trình diễn vào lúc 16 giờ thứ Ba và thứ Năm hằng 
tuần, đây là sản phẩm du lịch mới mẻ phục vụ du khách khi đến Hội An. Ngoài ra, 
tại Trung tâm Nghệ thuật xứ Đàng Trong còn có những chương trình dành cho du 
khách như tự tay làm đèn lồng, chuốt gốm, vẽ tranh mặt nạ… 

Minh Quân 

* Ngày 21/7/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Cà kê bên biển, bên sông 

Chỉ cách phố cổ Hội An chưa đầy 5km về phía đông, phường Cẩm An sở hữu 
nhiều đặc trưng của vùng cuối sông, đầu biển. Bây giờ làng chài heo hút một thời 
này đã là một trong những vùng đất phát triển sôi động nhất ở Hội An và kéo theo 
đó là những câu chuyện tưởng cũ mà không cũ… 

1. Đứng trưa, nắng như đổ lửa nhưng bãi biển An Bàng vẫn dập dìu du khách. 
Có nhóm lững thững thả bộ thư giãn, có người ngả lưng trên ghế đọc sách. Xa xa, 
có cặp đôi đang vi vu trên chiếc ca nô rẽ sóng tung bọt trắng xóa. Chỉ tay về dãy 
nhà hàng đằng xa, Thanh Phúc - một người dân địa phương nhớ lại, cách đây 
chừng chục năm chỗ đó chỉ toàn dây rau muống biển và dương liễu thôi. Anh 
chàng còn lém lỉnh nói thêm: “Ba, bốn năm trước, cái hồi “Tây” mới tới đây, họ 
nằm phơi mình tắm nắng mà người dân ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Bây giờ thì quá 
quen rồi”. 

Quả thực, trước năm 2010, An Bàng chỉ là bãi biển dân sinh chứ không lọt 
“top này”, “top nọ” thế giới một cách mỹ miều như truyền thông nước ngoài ca 
tụng gần đây. Ghé hỏi chuyện anh Lê Ngọc Thuận, người quê Cẩm An, Chủ tịch 
Hội Homestay Quảng Nam, anh thủng thẳng mở lời: “Nếu chưa tưởng tượng được 
làng biển An Bàng cách đây chừng 10 năm ra sao thì cứ đi dọc một số làng chài 
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khác còn heo hút ở tỉnh mình là hình dung được thôi”. Anh Thuận bộc bạch, hồi đó 
phần lớn người dân làng biển này đầu tắt mặt tối với mớ cá, con tôm nhưng khai 
thác gần bờ nên chỉ đủ sống tạm bợ qua ngày. Có ai biết “khái niệm” làm du lịch là 
cái gì đâu dù cách đó chỉ hai cây số biển Cửa Đại đã là bãi biển du lịch nổi tiếng 
thập phương. 

Ở thời điểm 2012, anh Thuận định mở homestay khởi nghiệp ven biển An 
Bàng. Khi đó người thanh niên này tìm vị trí để thuê đất “dễ như bắt ốc” thậm chí 
người ta cho thuê mà còn mừng như “mở cờ trong bụng” bởi chẳng mấy ai định 
mướn đất để làm ăn ở đây. Chỉ sau vài năm, mọi thứ thay đổi chóng vánh khi đất 
đai ở Cẩm An quý hơn vàng. Quý hơn vàng là có thật bởi ở giai đoạn đầu năm nay, 
khi cơn “sốt đất” lên đến đỉnh điểm thì 1m2 đất mặt tiền đường ĐT603 chạy qua 
phường Cẩm An hoặc ven sông Đế Võng “bèo bèo” đã mua được cả một cây vàng. 
Xã Cẩm An trước kia thực chất đã lên phường ngay từ năm 2004 nhưng bộ mặt đô 
thị vùng này chỉ thực sự khởi sắc vài năm gần đây nhờ vào chủ trương giãn dân ra 
ven đô của Hội An và nhất là khi làn sóng du lịch “chạm ngõ” vùng cát tiêu điều 
một thời này. 

2. Chớm chiều, cái nóng vẫn còn hầm hập. Ở mé cồn cát gần bãi biển An 
Bàng có mấy lao động lui hui chăm sóc cỏ Nhật. Người đàn ông trạc 60 tuổi đang 
làm cỏ cho hay, chỗ này có dự án cũng lâu lâu rồi nhưng bị “treo” nên gia đình ông 
và mấy hộ khác vẫn còn đất để trồng cỏ Nhật. Tôi cảm nhận được nét mặt… hồ hởi 
của ông khi nói về dự án bị “treo” bởi trong hoàn cảnh Hội An nói chung và Cẩm 
An nói riêng đất chật, người đông như hiện nay, nếu dự án triển khai thì đến lượt 
ông và một số hộ khác phải “treo” nghề trồng cỏ. Sực nhớ lại, trên tuyến ĐT603 
mà tôi đi qua có nhiều nhà chỉ có khoảnh vườn nhỏ nhưng cũng tranh thủ trồng cỏ 
Nhật, có lẽ ai trong số những gia đình này cũng ước ao có một mảnh đất hoa màu 
tươm tất hơn để canh tác đàng hoàng với nghề trồng cỏ. 

Ông Nguyễn Thành Công – Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An chia sẻ: 
“Trong xu thế phát triển đô thị du lịch của địa phương thì việc người dân còn rất ít 
đất để canh tác cũng là chuyện khó lòng tránh khỏi. Thực tế lâu nay, Cẩm An cũng 
không có nhiều đất đai thuận lợi để sản xuất nông nghiệp”. Bên cạnh đó, cũng như 
bao làng biển khác, nỗi lo về nhân lực nghề thủy, hải sản cũng luôn canh cánh, nói 
chi đến nơi ngành dịch vụ đang bùng nổ mạnh mẽ như Cẩm An, thì lượng ngư dân 
đi biển đang sụt giảm chóng vánh hơn. Trong số 3.643 lao động trên địa bàn 
phường hiện nay thì lao động ngư nghiệp hiện chỉ còn 639 người trong khi chừng 
hơn 5 năm về trước gần 4km dọc biển của Cẩm An vẫn còn là những làng chài 
“toàn tòng”, người dân chỉ biết bám biển để mưu sinh. Chuyện ông Năm gác lại 
thuyền thúng lên bờ phụ con cái giữ cháu, bán hàng cho khách du lịch, chuyện ông 
Tri giã từ nghiệp biển để lên bờ trồng cỏ không phải là thiểu số ở làng biển một 
thời nghèo khó này… Một anh bạn người địa phương chia sẻ rằng, ở đây thanh 
niên thích làm ở các resort, villas hay tự mở các dịch vụ kinh doanh hơn là theo 
nghề cha ông bám biển mưu sinh. Dẫu vậy, ít ra ở Cẩm An vẫn còn duy trì 3 tổ 
hợp tác đoàn kết sản xuất trên biển và nuôi trồng thủy sản cộng đồng, đó cũng là 
một tín hiệu đáng mừng. 

3. Từ lối rẽ ra biển An Bàng đi ngược vào thành phố chỉ mấy phút đi bộ là tới 
sông Đế Võng (tên gọi khác của sông Cổ Cò đoạn chảy qua Hội An). Buổi chiều, 
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gió sông thổi lồng lộng. Đi qua con hẻm nhỏ nằm lọt thỏm dưới hàng dừa lung linh 
hoa nắng, tôi cứ ngỡ như đang lạc vào vùng quê nào tại Tam Hải (Núi Thành) vậy. 
Ở đây, dường như không có không khí phố thị. Trong sân những nếp nhà cũ kỹ, trẻ 
con túm tụm chơi đá cầu. Bên triền sông, mấy người đàn ông thong dong quay cần 
câu cá, chốc chốc họ lại ngoái đầu nhìn đôi khách du lịch đang chụp hình phía xa 
rồi bán tán xôn xao. Có vẻ ở đây chưa có nhiều du khách thăm thú, vãn cảnh. Phía 
bên tê sông là làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà). Ở đó, người dân đã biết học tiếng 
Anh bồi để giao tiếp, chỉ dẫn khách du lịch nườm nượp tham quan, homestay bên 
đó cũng quy củ và mọc rải rác theo bờ sông. 

Nói về homestay, tôi lại chợt nhớ đến anh Lê Ngọc Thuận. Anh Thuận có thể 
xem là người khởi nguồn cho việc phát triển homestay tại địa phương bằng việc 
tận dụng lợi thế làng chài An Bàng để thu hút du khách khám phá văn hóa làng 
biển ngay từ năm 2012. Đến nay, lượng khách lưu trú ở homestay, villas của anh 
Thuận cũng như nhiều cơ sở lưu trú khác tại An Bàng vẫn duy trì ấn tượng nhưng 
người đàn ông này lại đau đáu một nỗi niềm. “Không ít cơ sở lưu trú mới xây dựng 
tại địa phương đang dần hướng tới tính hiện đại, ít chú ý tới lợi thế, đặc sắc văn 
hóa bản địa trong khi một vài cơ sở lưu trú mà tôi hỗ trợ thiết kế, vận hành rồi 
chuyển giao khá thụ động trong việc đổi mới để thu hút du khách” - anh Thuận bộc 
bạch. Mà thực ra, những người dân làng biển, thì mấy ai có đủ năng lực và tâm 
huyết để duy trì việc tổ chức các hoạt động, sản phẩm văn hóa phục vụ khách trong 
thời gian lưu trú? 

Nghe người dân kể, hơn 7km sông Đế Võng ngoằn ngoèo chảy qua Cẩm An 
lâu nay vẫn duềnh doàng con nước. Dù cách đó không xa, ngược lên phía bắc ở 
khu vực giáp ranh với phường Điện Dương (Điện Bàn), đoạn sông này đã bị bồi 
lấp từ lâu và vẫn đang chờ đợi dự án hợp tác giữa Quảng Nam và Đà Nẵng nhằm 
nạo vét sông Cổ Cò để thông dòng. Giấc mơ về một ngày dập dìu trên bến dưới 
thuyền qua sông Cổ Cò như cách đây mấy thế kỷ vẫn còn xa lắm. Trong ráng 
chiều, ngước lên phía cầu An Bàng, hàng chục “tay máy” người nước ngoài đang 
tranh thủ lưu lại cảnh hoàng hôn lấp loáng trên sông. Con đường làng bên dòng Đế 
Võng vốn đã yên ả càng thêm trầm mặc hơn trong ánh chiều buông. Ở đây chỉ còn 
nghe những tàu dừa già xào xạc như chực rụng xuống, nghe tiếng đàn chim dáo 
dác ới nhau về tổ… 

Quốc Tuấn 

 * Ngày 23/7/2018, Báo Lao Động đăng bài: Cù Lao Chàm - Nơi ngư dân 
làm bảo tồn 

Cách TP. Hội An 15km về phía đông, Cù Lao Chàm là nơi cư ngụ của khoảng 
610 hộ dân mà điều đặc biệt là khi hỏi bất kì ai về túi nilon, bạn sẽ nhận được 
những cái lắc đầu. Nơi mà từ bến tàu, âu thuyền đến những bãi tắm đông đúc 
người vẫn sạch bóng, chỉ có cát trắng biển xanh đêm ngày. Nơi mà mỗi ngư dân, 
cư dân của đảo đều là những nhà bảo tồn, dù không chuyên nhưng mỗi ngày họ 
bảo vệ từng con cua, tổ yến đến rạn san hô bằng cả tấm lòng. 
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Người đập trăm mảnh san hô thành... chuyên gia bảo tồn 

Đó là câu chuyện về lão ngư Nguyễn Thương ở bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp 
mà chúng tôi may mắn được gặp ngay khi đặt chân đến hòn đảo xanh này. Vừa dẫn 
chúng tôi về homestay của gia đình, ông Thương kể như khoe, ông từng là người 
“phá” nhất đảo nhưng giờ đây cũng nổi tiếng là người nghiêm chỉnh chấp hành 
mọi quy định bảo tồn. 

10 năm trước, ngày đó khi ở vùng san hô này, ông Thương cũng như hàng 
trăm ngư dân khác hành nghề đánh bắt gần bờ để nuôi sống gia đình. “Cứ mỗi buổi 
chiều khi gỡ lưới, tôi phải đập bỏ hàng trăm nhánh san hô bị mắc vào. Từ bãi Xếp, 
bãi Chồng, bãi Ông, không có bãi nào tôi không thả lưới. Hồi đó, mấy ông chuyên 
gia tìm đến nhà, nhìn thấy xót lắm nhưng mình chịu, kế sinh nhai của mình mà” – 
ông Thương kể. 

Chính vì vậy, khi được chính quyền vận động chuyển vùng đánh bắt ra khỏi 
bãi san hô, ông Thương thẳng thắn đặt câu hỏi, các anh nói không sai nhưng nếu 
dời ra ngoài thì ngư dân biết làm gì mà sống? Rồi họp hội năm lần bảy lượt, ông 
Thương đề xuất ý kiến phải có giải pháp cho bà con thì mới có thể thuyết phục ngư 
dân đánh bắt xa bờ được. Ý kiến rất thực tế khiến các chuyên gia phải mời riêng 
ông Thương gặp. “Họ bất ngờ hỗ trợ cho tôi khoản tiền để chuyển đổi tàu cá sang 
tàu du lịch phục vụ du khách. Lúc đó, vợ tôi bàn lùi bởi chắc gì đã có khách đi 
nhưng tôi có niềm tin. Họ đã chịu đầu tư cho mình, chắc chắn họ có tính toán và 
những điều họ nói, họ làm sẽ đi trước hơn chúng ta nhiều nên cứ tin mà làm theo” 
– ông Thương nhớ lại. 

Thế rồi, ngày chạy chiếc tàu du lịch về, lão ngư trở thành người làm du lịch, 
ông Thương bắt đầu chở những đoàn khách đầu tiên tham quan đảo dù chỉ từ 5, 10 
người. Rồi không chỉ ông Thương, những lão ngư khác cũng bắt đầu làm du lịch. 
Cứ thế, mùa hè đưa khách đi tham quan đảo, mùa đông họ đánh bắt cá ở ngoài bãi 
san hô theo quy định. 

Bất ngờ hơn, từ khi thay đổi vùng đánh bắt, sản lượng cá năm nào cũng “ngon 
lành”, ông Thương vô tay hoan hô, vậy mới thấy các chuyên gia đã tính toán và chỉ 
vẽ đúng. Con cá đến mùa sinh sản bơi vào rạn, đến khi đã lớn thì bơi ra ngoài, lúc 
đó ngư dân đánh bắt là hợp lý. Ngư dân không bị rách manh lưới, không phải đập 
san hô mà lại thu nhập được. 

Bây giờ hỏi bất kỳ lão ngư dân kiêm lái tàu du lịch nào, ai ai cũng nắm rõ 
từng cột mốc khu vực cấm đánh bắt. Họ còn nhắc nhau, ngày xưa ai vi phạm thì bị 
cảnh cáo, phạt sơ sơ nhưng bây giờ lần một bị bắt thì bị thu lưới cụ, phạt 5 triệu, 
lần 2 phạt gấp đôi, cứ vậy mà làm, bữa nay không cảnh cáo gì nữa cả. Bây giờ thấy 
ai đó ngắt đoạn san hô, ông Thương nhắc ngay: “Như vậy là không nên. Bứt một 
que san hô này thì mất 5 đến 15 năm sau thì mới có một cây như vậy hình thành. 
Nếu ai cũng bứt cả thì đến lúc khách đến chỉ còn cục đá thôi thì lấy gì ngắm?”. 
Nhóm du khách trẻ nghe câu chuyện của ông Thương, đôi lần giật mình bởi họ như 
đang nghe một nhà bảo tồn. 

 

 



 14 

Đảo nói không với túi nilon 

Mải mê với câu chuyện của lão ngư bảo tồn, chúng tôi chợt nhớ lại lý do thật 
sự đưa mình đến hòn đảo này. Biển xanh, cát trắng từ âu thuyền đến bến cảng, 
ngay sát khu dân cư cũng không một chiếc túi nilon nào. Từ lâu Cù Lao Chàm đã 
nổi danh với câu chuyện xã đảo nói không với túi nilon. Thứ mà chỉ cách đó một 
giờ tàu chạy, mọi con người đang sử dụng tràn lan hàng ngày hàng giờ nhưng ở 
đây nó như một điều kỳ lạ. 

Còn nhớ, Cù Lao Chàm cũng từng đối mặt với nguồn rác thải sinh hoạt của 
người dân đổ bừa bãi ra môi trường xung quanh và xuống biển, rác từ hoạt động du 
lịch, khai thác thủy sản; rác từ đất liền với nhiều loại túi nilon theo sóng tấp vào 
bãi biển, kè đá làm mất cảnh quan, ô nhiễm môi trường. Túi nilon còn được tìm 
thấy tại các rạn san hô, thảm cỏ biển. Thuyền, ghe đi trên biển bị túi nilon quấn vào 
cánh quạt hoặc mắc vào lưới đánh cá của người dân. Nhưng, đó là câu chuyện của 
10 năm về trước. “Giờ mà dân đảo cầm túi nilon là thấy kỳ lắm” – ông Trần Chờ, 
một lão ngư ở bãi Hương nói. 

Tháng 5/2009, UBND xã Tân Hiệp phát động chiến dịch “Cù Lao Chàm nói 
không với túi nilon” trên cơ sở huy động sự đồng thuận của cộng đồng người dân 
Cù Lao Chàm, triển khai một cách bài bản nhiều hoạt động truyền thông, nâng cao 
nhận thức cộng đồng, hỗ trợ giải pháp thay thế, nhằm kêu gọi cộng đồng sử dụng 
có trách nhiệm, giảm thiểu và tiến đến không sử dụng túi nilon một cách tự giác 
trên toàn quần đảo Cù Lao Chàm. 

Để nay, ghé thăm chợ Tân Hiệp, từ người già đến trẻ nhỏ ở Cù Lao Chàm ai 
ai cũng cầm trên tay những chiếc túi giấy, túi lưới, túi lát đủ kích cỡ. Tất cả đều là 
sản phẩm dễ phân huỷ. “Mua rau củ thì dùng túi lưới này. Mua đồ khô như hành 
tỏi thì dùng túi giấy. Mua cá thịt thì dùng túi lưới hay túi lát đều được” – bà Trần 
Thị Màu, chủ một sạp rau củ tại chợ Tân Hiệp giới thiệu với những vị khách. 

Có tiếng gọi: “Cô ơi cho con xin cái túi nilon”, bà Màu đáp nhanh: “Làm gì 
có mà cho con. Ai dùng mà bị bắt gặp là phạt 500 ngàn liền”. Nói không với túi 
nilon tưởng chừng như là câu khẩu hiệu nhưng không chỉ có ở trên những tấm bản 
mà còn ở trong nhận thức của từng người dân. Từ cô bán rau đến chị bán cá, cả 
những sạp hàng bánh ít lá gai, bánh su suê đặc sản đất Quảng cũng đã sẵn có 
những chiếc túi giấy, túi lát. Để rồi những chiếc túi ấy theo chân du khách, về đất 
liền, mang theo đó là cả nhận thức đáng trân trọng “Cù Lao Chàm nói không với 
túi nilon”. 

“Bây giờ về đất liền thấy lạ lắm, mua cây kẹo cũng bỏ túi nilon, mua con cá, 
kí thịt cũng có từng bao riêng. Tôi hay nói thẳng, sao bà con mình lạ quá, thấy 
người ta nói cũng nhiều, rằng bao nilon không tốt mà dùng, chứ ở quê tôi là không 
có rồi đó’ – ông Thương kể. 

Chính nhờ sự bảo tồn này mà không riêng gì ông Thương, ông Chờ, bà Màu 
mà đời sống hàng trăm hộ dân Cù Lao Chàm đều kiếm được chén cơm manh áo. 
Con cá có rạn sang hô làm chỗ núp bóng núp thân, ngư dân đánh được con cá có 
cái ăn, chia sẻ với du khách rồi biết làm du lịch. 
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Trước thời gian năm 2009, khách du lịch tới đảo đạt khoảng 32.000 người 
một năm, nhưng từ năm 2009 đến 2011, lượng khách du lịch đến Cù Lao Chàm 
luôn đạt từ 70.000 - 80.000 người một năm. Đến nay, chiến dịch “Cù Lao Chàm 
nói không với túi nilon” đã tạo nên một Cù Lao Chàm đẹp mê hoặc thu hút 3.000 
đến 4.000 du khách mỗi ngày. 

Nhắc chuyện bây giờ con cái đã yên ổn ở Hội An, Đà Nẵng, liệu ông có muốn 
về ở cùng, ông Trần Chờ gạt: “Sống ở đây sướng quá mà, về đất liền làm chi. Có 
cho cũng không về. Người dân thương đảo, bám đảo. Ngủ một giấc khoẻ người, 
sáng mai nghe điện thoại reng reng, tôi đi đón khách, chiều đi thả lưới. Chúng tôi 
dù nhắm mắt xuôi tay cũng ở trên đảo xinh đẹp này”. 

Thuỳ Trang 

* Câu lạc bộ của trẻ em xã đảo bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 24/7/2018 

Câu lạc bộ (CLB) Hải Đảo là tên gọi thân thương mà các em học sinh Trường 
Tiểu học & THCS Quang Trung (xã Tân Hiệp, TP.Hội An) đặt cho CLB của các 
em. Đây là nơi các em được bày tỏ nguyện vọng của trẻ em xã đảo. 

Năm học 2016 - 2017, CLB Hải Đảo được thành lập với 20 thành viên sinh 
hoạt thường xuyên. Trong điều kiện của một xã đảo, phòng sinh hoạt của CLB 
cũng là phòng sinh hoạt chung của nhà trường. Hoạt động chủ yếu của CLB là tổ 
chức sinh hoạt định kỳ, có sự tham gia của các thành viên và cô giáo tổng phụ 
trách đội của trường. Võ Thị Quế Trân (học sinh lớp 8), thành viên của CLB nói: 
“Lúc đầu thành lập CLB, ít bạn tham gia vì e ngại, sợ đứng trước đám đông, không 
dám nói lên nguyện vọng của cá nhân. Dần dần, tâm lý ấy không còn khi các bạn 
cùng sinh hoạt theo những chủ đề được bàn bạc, thảo luận cùng nhau. Chúng em 
thường sinh hoạt theo chủ điểm, với nội dung phù hợp như xây dựng Cù Lao Chàm 
xanh, không rác thải, hay chủ đề về quyền trẻ em, cách làm để trẻ em tiếp xúc 
được với những mặt tích cực, hạn chế được mặt tiêu cực của mạng xã hội, 
internet...”. Theo Trân, trở ngại lớn nhất của học sinh xã đảo Tân Hiệp là điều kiện 
đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão, ít được tiếp xúc với các bạn ở đất liền. 
Vì thế, điều kiện học tập của học sinh cũng thiếu nhiều thứ, khi sinh hoạt CLB các 
em mạnh dạn nêu những kiến nghị với nhà trường. Trong khả năng của mình, nhà 
trường cố gắng giải quyết nguyện vọng chính đáng của các em.   

Đinh Thị Tường Vy, học sinh lớp 9, Chủ nhiệm CLB Hải Đảo cho hay, khi tổ 
chức sinh hoạt về chủ đề Cù Lao Chàm không rác thải độc hại, các em tuyên 
truyền cho bạn học không sử dụng bao ni lông, ống hút nhựa, quan tâm đến việc 
tham gia bảo tồn biển như không xả rác bừa bãi, bảo vệ bờ biển sạch đẹp. Những 
ngày chuẩn bị đến các kỳ thi, CLB Hải Đảo lại tổ chức sinh hoạt và phát động thi 
đua học tốt trong học sinh nhà trường, động viên các bạn học tốt, thi tốt, bạn học 
tốt kèm bạn học chưa tốt, xây dựng hình ảnh đôi bạn cùng tiến... Vy tâm sự: 
“Thông qua những hoạt động đó, tụi em muốn góp một chút sức lực cho việc giữ 
gìn hình ảnh Cù Lao Chàm xanh đẹp trong mắt du khách. Có những đợt tụi em 
được đi giao lưu ở đất liền mới thấy trẻ em ở xã đảo còn thua nhiều mặt lắm. Tụi 
em chỉ mong muốn học sinh ở đây được học tập tốt, nhất là những bạn không có 
điều kiện cần được giúp đỡ để được đi học. Có nhiều bạn vì hoàn cảnh khó khăn 
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mà học hết lớp 9 không thể đi học nữa, vì vô đất liền ở trọ đi học tốn kém, đi lại 
khó khăn nên nhiều bạn bỏ cuộc”. 

Những việc làm của các em học sinh trong CLB Hải Đảo, dù nhỏ nhưng đã và 
đang bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ em xã đảo Tân Hiệp. 

Lê Diễm 

* “Mặt nạ thời gian” giữ hồn văn hóa” bài viết đăng trên Báo Tiền Phong 
số ra ngày 26/7/2018 

Giữa lòng phố cổ Hội An (Quảng Nam), có một không gian trên đường Bạch 
Ðằng treo đầy mặt nạ lôi cuốn du khách mỗi lần ngang qua. Người làm nên những 
chiếc mặt nạ đặc biệt ấy là nghệ nhân Bùi Quý Phong (64 tuổi) với tâm nguyện níu 
giữ, quảng bá những giá trị văn hóa dân gian của người Việt. 

“Bái sư” học vẽ 

Sáng sớm, căn nhà ven sông vang lên câu hát dân ca mượt mà đón đoàn du 
khách bước vào không gian đầy sắc màu mặt nạ treo kín tường. Bên chiếc bàn tre, 
cụ ông ngoại lục tuần hơn nửa đời người gắn bó với câu lạc bộ tuồng Hội An, sân 
khấu truyền thống, rồi làm mặt nạ, đầu lân… lấy chiếc mặt nạ có hai màu chủ đạo 
đen - đỏ đang vẽ dở ra tiếp tục từng đường cọ tỉ mẩn. Những du khách nước ngoài 
thấy vậy vây quanh ông. “Tôi có thể vẽ không?”, một cô gái người Pháp ngỏ lời. 
Ông Phong soạn khay màu, nước rửa cọ và một mặt nạ trắng lên bàn. “Cô có thể 
bắt đầu, để tránh sai sót tốt nhất nên “copy” những mẫu có sẵn, còn không, phải 
theo quy định vẽ dân gian”, ông Phong thẳng thắn. 

Quy định mà ông Phong nói là phải dùng màu nguyên bản, kết hợp màu âm 
dương chứ không vẽ màu lộn xộn… Chăm chú theo sự hướng dẫn của “thầy”, sau 
gần một giờ đồng hồ, cô gái hoàn thành chiếc mặt nạ nền vàng với khuôn miệng 
cười tô đỏ cùng cặp mắt được vẽ khá to, trên vầng trán thêm vài chấm trắng làm 
điểm nhấn. Cô chia sẻ rằng rất bất ngờ trước lối vẽ dân gian của Việt Nam, nguyên 
tắc phối hợp màu chặt chẽ khiến cô sợ mình sẽ vẽ sai, nhưng khi bắt tay vào thì 
thấy thật đơn giản và thích thú. 

Du khách nước ngoài vừa rời đi, hơn chục em học sinh từ Ðà Nẵng kéo đến, 
“thầy” Phong toát mồ hôi khi phải chạy quanh chỉ từng cách dùng màu, đường vẽ. 
“Hầu như ngày nào cũng có người tới đòi học vẽ mặt nạ, dù trải nghiệm chỉ trong 
một vài tiếng đồng hồ nhưng họ rất thích thú. Bởi nhìn qua cứ tưởng muốn vẽ, 
muốn tô thế nào cũng được, thực tế chỉ được phóng tác trong biên giới nhất định, 
phải tuân thủ những quy ước rất xưa của mặt nạ dân gian…Những điều ấy không 
phải ai cũng biết”, ông Phong nói. 

Hỏi về cái tên “mặt nạ thời gian”, ông Phong chỉ lên một chiếc treo ở giữa 
tường có khuôn miệng tươi tắn, trên trán, cánh mũi, thái dương có những chấm 
tròn, rồi giải thích: Ðó là khuôn mặt biểu hiện cho một người lạc quan, đầy nhiệt 
huyết, đầy năng lượng. Ông nói tiếp: “Mỗi người có thể hình dung chính khuôn 
mặt mình để vẽ lên mặt nạ, hay tái hiện lại tâm trạng mình đã trải qua, cũng như 
một khuôn mặt, thần thái mà mình muốn hướng đến. Dù bao lâu đi nữa, thì mặt nạ 
vẫn lưu giữ nguyên những đường nét mà mình đã vẽ, nhìn mặt nạ là nhớ lại những 
gì mình đã gửi gắm vào đó…”. 
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Bảo tồn nghệ thuật tuồng 

Hầu hết mặt nạ được ông trưng bày và dạy vẽ cho du khách đều có màu sắc 
tươi tắn, trông rất “hiền”. Ông bảo: “Thực ra mặt nạ ở đây tối giản từ mặt nạ tuồng. 
Những quy chuẩn của khuôn mặt “ác” trong tuồng như môi thâm, da sạm, mắt 
trợn… đã lược bỏ hết vì người xem có cảm giác “ma quỷ”, khó tiếp nhận. Tôi chỉ 
dùng những cách vẽ thể hiện khuôn mặt hạnh phúc, vui tươi, để người ta dễ dàng 
đón nhận hơn”. Khi đã tối giản quy chuẩn, thì những chiếc mặt nạ này không còn 
gọi là mặt nạ tuồng đúng nghĩa, nhưng với các nguyên tắc như không dùng màu 
pha, đuôi mắt hình mỏ chim, kết hợp màu âm - dương… thì mặt nạ này đã “nói 
được một nửa mặt nạ tuồng”. 

Rồi ông trầm tư: “Sân khấu, kịch bản, mặt nạ tuồng dần bị lãng quên. Tôi biết 
một số nơi vẽ mặt nạ tuồng song các họa sĩ chưa nắm hết quy chuẩn trong tuồng 
nên dễ lây sang mặt nạ của các nước khác. Thành thử, tôi chấp nhận chuyện vẽ 
xấu, nhưng không bao giờ làm ngơ khi người ta phóng tác thả ga trên mặt nạ. Tôi 
muốn du khách trong ngoài nước phải tuân thủ quy ước khi vẽ mặt nạ dân gian - 
một phần của mặt nạ tuồng, để họ hiểu thêm về tuồng. Và hơn thế nữa, khi mặt nạ 
theo chân họ đi khắp nơi, nghĩa là đã góp phần quảng bá tuồng của nước ta”, ông 
nói. 

Thanh Trần  

5. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 

* Ngày 17/7/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Tập huấn kiến thức về du 
lịch cộng đồng tại làng rau Trà Quế 

Phòng VH-TT TP.Hội An phối hợp với UBND xã Cẩm Hà vừa tổ chức lớp 
tập huấn kiến thức về du lịch cộng đồng cho những người làm dịch vụ du lịch trên 
địa bàn xã. 

Trong 4 ngày, các học viên được nghe truyền đạt các chuyên đề như: du lịch 
cộng đồng; thuyết minh viên cộng đồng và các phương pháp hướng dẫn; quy trình 
hướng dẫn đối với thuyết minh viên cộng đồng; chuẩn bị và hoàn thiện bài giới 
thiệu cho khách du lịch khi tham quan du lịch cộng đồng; giao tiếp ứng xử văn 
minh lịch sự trong kinh doanh du lịch; tổng quan về giá trị văn hóa, lịch sử, con 
người Hội An; thông tin về các điểm di tích mở rộng tại làng rau Trà quế… Bên 
cạnh phần lý thuyết, lớp tập huấn còn tổ chức cho các học viên đi thực tế, trải 
nghiệm và thực hành thuyết minh tại làng rau Trà Quế, các điểm tham quan tại 
thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà... 

Đỗ Huấn 

* Hội An cho phép xây dựng hồ bơi trong homestay thông tin đăng trên 
Báo Quảng Nam số ra ngày 20/7/2018 

Thực hiện quy chế hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch 
thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành năm 2017, TP.Hội An 
chỉ cho phép phát triển homestay tại các khu vực, tuyến đường đã quy định. Diện 
tích đất tối thiểu để xây dựng nhà và kinh doanh lưu trú là 200m2, riêng xã đảo Tân 
Hiệp diện tích tối thiểu 80m2. 
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Về xây dựng, cùng với việc cho phép xây dựng hồ bơi, thành phố quy định 
mỗi homestay không quá 3 tầng và phải phù hợp với quy hoạch; số phòng tối đa là 
7, trong đó tối đa không quá 5 phòng đón khách lưu trú, mỗi phòng đón không quá 
4 khách. Người quản lý và phục vụ trong homestay phải có giấy xác nhận sức khỏe 
tốt, có chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kinh doanh lưu trú homestay, kỹ năng giao 
tiếp ứng xử và lịch sử văn hóa Hội An. 

Quốc Hải 

* Hội An tìm cách hút khách châu Âu bài viết đăng trên Báo Quảng Nam 
số ra ngày 24/7/2018 

Gia tăng khách Hàn Quốc, Trung Quốc, thị trường truyền thống châu Âu, Bắc 
Mỹ, Úc “đứng” khách, công suất sử dụng phòng giảm… là những vấn đề liên quan 
đến du lịch Hội An được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.Hội An khóa 
XI, khai mạc sáng qua 23/7. 

Mất cân đối thị trường khách đến 

Báo cáo tại kỳ họp HĐND TP.Hội An sáng 23/7, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó 
Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, dù kinh tế du lịch thành phố có những 
chuyển biến tốt, lượng khách quốc tế tăng cao nhưng chủ yếu vẫn là khách Đông 
Bắc Á, khách các thị trường truyền thống Tây Âu, Úc và Bắc Mỹ tăng không đáng 
kể. Do đó, cần thiết phải hoàn chỉnh phương án thu hút đối tượng khách du lịch thị 
trường truyền thống. Sáu tháng đầu năm Hội An đón 2,2 triệu lượt khách tham 
quan, lưu trú, tăng 88,79% so với cùng kỳ. Trong khoảng 1,7 triệu du khách quốc 
tế (chiếm tỷ trọng 70,39%) phần lớn là khách Hàn Quốc, Trung Quốc. 

Một số điểm du lịch tại Hội An như khu rừng dừa nước Cẩm Thanh, khách 
Hàn Quốc, Trung Quốc chiếm gần 70% tổng lượt khách tham quan. Cụ thể, trong 
tổng số 1.500 khách đến rừng dừa Cẩm Thanh mỗi ngày, bình quân có khoảng 
1.000 khách Hàn Quốc, Trung Quốc. Đây là sự gia tăng khá lớn của một thị trường 
khách đối với một điểm du lịch. Theo ông Nguyễn Hùng Linh - Phó Chủ tịch 
UBND xã Cẩm Thanh, bỏ qua những vấn đề tồn tại như yêu cầu ca hát, nhảy múa 
trên thúng gây ồn ào…, việc khách Hàn Quốc tăng cao tại khu vực rừng dừa đã 
góp phần đáng kể tạo sinh kế, thay đổi cuộc sống người dân thông qua các hoạt 
động đưa đón khách tham quan rừng dừa; cùng với đó là các hoạt động phụ kèm 
như dạy nấu ăn, ẩm thực… giúp người dân có thêm thu nhập. 

Thực tế, vấn đề gia tăng khách Hàn Quốc, Trung Quốc không phải là câu 
chuyện mới của Hội An, rộng hơn là Đà Nẵng, Quảng Nam. Tại Đà Nẵng, thống 
kê 6 tháng đầu năm 2018 có hơn 800 nghìn lượt du khách Hàn Quốc đến tham 
quan thành phố, tăng hơn 101% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 50% tổng lượng 
khách quốc tế đến Đà Nẵng; riêng khách Trung Quốc cũng đạt hơn 400 nghìn lượt, 
tăng 36% so với cùng kỳ. 

Tìm cách hút khách truyền thống 

Là địa phương sở hữu di sản văn hóa thế giới khu phố cổ cùng những lợi thế 
về tài nguyên thiên nhiên và nhân văn, những năm qua Hội An đã xây dựng, triển 
khai nhiều loại hình du lịch gồm văn hóa lịch sử; du lịch sinh thái; du lịch làng 
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nghề, cộng đồng; nghỉ dưỡng, trải nghiệm các dịch vụ thể thao tại biển đảo… đối 
tượng hướng đến chủ yếu là thị trường khách châu Âu, Bắc Mỹ, Úc. 

Phát biểu bên lề cuộc họp HĐND thành phố sáng 27/3, đại biểu Phan Xuân 
Thanh - Giám đốc Công ty EMIC Hospitality (Hội An) cho rằng, mặc dù không 
thể phân biệt đối xử thị trường khách, tuy nhiên cần phải xây dựng sản phẩm phù 
hợp với đặc thù và lợi thế địa phương. “Đặc trưng của khách châu Âu là buổi sáng 
tham quan phố cổ, tối về ở khách sạn nên thành phố phải có những khu vực cho 
đối tượng khách này giải trí hoặc những sản phẩm đặc thù ban đêm vì họ thích 
những sản phẩm nhẹ nhàng, có hàm lượng văn hóa cao. Phải làm như thế mới có 
thể níu giữ khách châu Âu. Mình không cấm hoặc phân biệt khách nào cả nhưng 
phải tạo ra nhiều sản phẩm cho khách lựa chọn, trong đó tập trung ưu tiên khách 
thị trường châu Âu, vì đây là thị trường khách bền vững. Với khách Hàn Quốc, 
kinh nghiệm cho thấy thị trường này chỉ tăng trưởng trong một thời gian ngắn rồi 
chuyển đến nơi khác. Chưa kể, khách đoàn chỉ sử dụng các dịch vụ khép kín trong 
tour từ ăn ở, đi lại đều do đối tác là người Hàn Quốc điều hành, người địa phương 
không được hưởng lợi gì” - ông Thanh phân tích. 

Kiến nghị mở rộng miễn visa 

Cũng theo ông Phan Xuân Thanh, khách Hàn Quốc đến Hội An phân thành 
hai loại, gồm khách đoàn và khách nhóm, gia đình. Nếu như khách đoàn chỉ tham 
quan phố cổ hoặc rừng dừa Cẩm Thanh xong quay về Đà Nẵng thì khách nhóm, 
gia đình đang có xu hướng lưu trú lại Hội An, và khả năng chi tiêu cũng tương đối 
cao. Thống kê từ Sở VH-TT&DL 6 tháng đầu năm cho thấy, trong tổng số 820 
nghìn lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh (chủ yếu Hội An), khách Hàn Quốc cao 
nhất, gần 140 nghìn lượt, chiếm hơn 17%. 

Ông Nguyễn Văn Sơn cho rằng, không thể đưa ra giải pháp để hạn chế khách 
Hàn Quốc, và điều này cũng không nên, vì du lịch là vấn đề văn hóa, không thể 
khu biệt khách. Chỉ còn cách xây dựng những sản phẩm thực sự hút thị trường 
khách châu Âu truyền thống. Quan điểm của thành phố là không thể “ngăn sông 
cấm chợ” hay lựa chọn khách, đây là vấn đề tối kỵ trong kinh doanh du lịch. 
Khách nào đến cũng phải chào mừng, tiếp đón đàng hoàng. “Giải pháp khả dĩ chỉ 
có thể thực hiện thời gian tới là tập trung vào các sản phẩm khách châu Âu, thiên 
về văn hóa truyền thống, sinh thái, làng nghề, nông nghiệp, làng quê, cộng đồng… 
Ngoài ra, tăng cường quảng bá tại các thị trường này. Đồng thời kiến nghị với 
Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Tổng cục Du lịch tiếp tục mở rộng việc miễn visa cho 
một số nước châu Âu vì hiện nay quá ít (15 nước), trong khi Thái Lan đã miễn visa 
80 nước. Đặc biệt, sắp tới thành phố tổ chức sản phẩm trải nghiệm hoạt động nuôi 
trồng thủy sản với người dân tại khu vực hồ Sịn, Cẩm Châu như cho tôm ăn, đánh 
bắt tôm, cá và hướng dẫn chế biến món ăn tại chỗ” - ông Sơn nói. 

Vĩnh Lộc 
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6. AN TOÀN GIAO THÔNG 

* Ngày 18/7/2018, Báo Giao Thông đăng bài: Kiểm tra hoạt động trái 
phép của Grab tại phố cổ Hội An  

Tổng cục Đường bộ VN đề nghị kiểm tra các xe Grab kinh doanh bất hợp 
pháp tại Hội An (Quảng Nam). 

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản yêu cầu Sở GTVT tỉnh Quảng Nam 
kiểm tra hoạt động của xe Grab kinh doanh bất hợp pháp tại phố cổ Hội An tỉnh 
Quảng Nam theo phản ánh của Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An. Kết quả 
kiểm tra báo cáo về Tổng cục Đường bộ VN trước ngày 25/7/2018. 

Trước đó, Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An có văn bản gửi Bộ GTVT, 
Tổng cục Đường bộ VN phản ánh hoạt động kinh doanh trái phép của xe Grab, xe 
dù tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Theo đơn vị này, tỉnh Quảng Nam, trong đó có 
TP Hội An, taxi Grab chưa được phép thí điểm kinh doanh vận tải theo Quyết định 
24 của Bộ GTVT. Tuy nhiên, GrabTaxi, xe dù hoạt động công khai với số lượng 
ngày một tăng với số lượng hơn 500 xe, hoạt động này đã gây ùn tắc giao thông tại 
các tuyến đường của phố cổ Hội An và phá vỡ quy hoạch vận tải địa phương, gây 
tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, tranh giành khách, gây hỗn loạn hoạt động 
kinh doanh vận tải. 

Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An kiến nghị xem xét xử lý theo quy 
định của pháp luật, đảm bảo môi trường kinh doanh vận tải làn mạnh, đảm bảo an 
toàn cho du khách, đảm bảo an ninh trạt tự và giảm ùn tắc giao thông. 

Quyết định 24/2016 của Bộ GTVT về ban hành kế hoạch thí điểm triển kai 
ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối vận tải khách theo hợp 
đồng chỉ cho phép thí điểm tại 5 tỉnh, thành: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng 
Ninh và Khánh Hòa. 

Gần đây, Bộ GTVT cũng có văn bản yêu cầu Công ty GrabTaxi Việt Nam 
không được triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt 
động vận tải hành khách bằng xe ôtô theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu và Lâm Đồng. Bộ GTVT yêu cầu GrabTaxi không được 
làm việc trực tiếp với lái xe taxi khi chưa có sự đồng ý của đơn vị kinh doanh vận 
tải và Sở GTVT tại địa phương. Khi chưa có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT yêu 
cầu Công ty TNHH GrabTaxi VN không mở rộng thí điểm tại các địa phương nằm 
ngoài những tỉnh, thành được Thủ tướng cho phép. 

Trần Duy 

HỘI AN ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN  BÁO CHÍ THÁNG 7/2018 

* Căn cứ Công văn số 769/SNgV-LS ngày 18/7/2018 của Sở Ngoại vụ tỉnh 
Quảng Nam về việc Hãng truyền hình Hanagumi Production (Nhật Bản) hoạt động 
quay phim  tại tỉnh Quảng Nam, theo Giấy phép hoạt động số 174/GP-BC ngày 
6/7/2018 của Vụ Thông tin Báo chí – Bộ Ngoại giao có giá trị đến hết ngày 29/7. 
Đoàn quay phim gồm 4 người và ông Nguyễn Quang Long – Cán bộ Trung tâm 
Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin 
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và Truyền thông đi cùng. Mục đích của đoàn quay phim nhằm quảng bá tiềm năng 
du lịch của địa phương (Hội An, Mỹ Sơn) đến thị trường Nhật Bản 
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