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Từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2018 các báo đã có khoảng 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 

* Hội An: Bố trí công an chính quy về xã thông tin đăng trên Báo Quảng 
Nam số ra ngày 10/8/2018 

Thực hiện chủ trương bố trí công an xã chính quy của Bộ Công an, Công an 
TP.Hội an đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh bố trí công an chính quy về 3 xã 
Cẩm Thanh, Cẩm Hà và Cẩm Kim. 

Theo đó, mỗi xã được bố trí 3 công an chính quy, gồm 1 trưởng công an xã, 1 
phó trưởng công an xã và 1 công an viên thường trực. 

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP. Hội An cho biết, việc điều động 
cán bộ về đảm nhiệm chức danh công an xã là một trong các nhiệm vụ cụ thể nhằm 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị. 
Việc bố trí lực lượng công an chính quy tại các xã trên là giải pháp quan trọng, giúp 
lực lượng công an tăng cường công tác bám cơ sở, gần dân, góp phần thực hiện tốt 
nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. 

Được biết, hiện nay Bộ Công an đang triển khai thực hiện Đề án “Một số vấn 
đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả”. Trong đó, nội dung nổi bật là xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Công an 
tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. 

Theo đó, Bộ Công an sẽ xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Trước mắt, 
bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, 
sau đó tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc khi hoàn thiện các văn bản pháp 
luật có liên quan. 

Phương Nam 

* Festival gốm lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn tại Quảng Nam bài 
viết đăng trên Báo Tài nguyên và Môi trường số ra ngày 15/8/2018 

Chiều 14/8, tại Công viên Đất nung, phường Thanh Hà,TP. Hội An (Quảng 
Nam) diễn ra khai mạc trại sáng tác Festival gốm Thanh Hà năm 2018. Đây là sự 
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kiện mở đầu trong chuỗi hoạt động của Festival gốm Thanh Hà và lễ giỗ tổ nghề 
gốm lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Quảng Nam. 

Trại sáng tác Hội họa và điêu khắc gốm năm 2018 có sự tham gia của hơn 30 
họa sĩ, nhà điêu khắc đến từ các vùng miền nổi tiếng về nghề gốm. Các tác phẩm 
khi hoàn thành sẽ được trưng bày tại Công Viên Đất Nung Thanh Hà, TP. Hội An 
trong suốt kỳ Festival gốm diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21/8/2018, lần đầu tiên được 
tổ chức quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Quảng Nam. 

Tọa lạc bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng, làng gốm Thanh Hà ở Hội An có 
tuổi đời đã ngót 500 năm, nổi tiếng với những sản phẩm gốm đất nung bền đẹp, 
từng được triều đình nhà Nguyễn đưa vào danh sách “thổ sản quốc gia”. Trải qua 
nhiều biến thiên của thời cuộc, làng gốm Thanh Hà có lúc tưởng chừng rơi vào quên 
lãng. 

Tuy nhiên, với tâm huyết của một số nghệ nhân gốm Thanh Hà dần được phục 
hồi. Đặc biệt, từ khi UNESCO công nhận đô thị cổ Hội An là “Di sản văn hóa thế 
giới”, làng gốm Thanh Hà đã trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài 
nước. Cho đến nay, làng gốm Thanh Hà vẫn sản xuất thủ công với phương tiện và 
kỹ thuật truyền thống và trở thành một bảo tàng sống, một nguồn tư liệu quý giá về 
nghề gốm cổ truyền của Hội An nói riêng và của Việt Nam nói chung. 

 Festival gốm Thanh Hà năm 2018 lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn 
tại Hội An còn có những hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm các làng gốm 
truyền thống đến từ khắp các miền quê Việt Nam như: Phù Lãng, Hương Canh, 
Phước Tích, Lư Cấm, Bầu Trúc, Vĩnh Long... cùng các nét đặc trưng của chất liệu 
đa dạng từng vùng miền đến với người xem và du khách. 

Trong những ngày diễn ra Festival gốm tại Hội An, dọc theo đường làng Thanh 
Hà sẽ được bố trí sắp đặt trưng bày những bức ảnh về con người, nếp sinh hoạt của 
người dân và tái hiện lại làng gốm xưa đã trường tồn 500 năm của Quảng Nam, 
thông qua các tác phẩm của Hội nhiếp ảnh Hội An, Đà Nẵng và Sài Gòn. 

Ngọc Khánh 

* Khai mạc trại sáng tác hội họa và điêu khắc 3 miền thông tin đăng trên 
Báo Quảng Nam số ra ngày 15/8/2018 

Chiều 14/8, tại Công viên đất nung Thanh Hà (phường Thanh Hà, TP.Hội An) 
khai mạc trại sáng tác hội họa và điêu khắc 3 miền 2018. 

Đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi hoạt động của Festival gốm Thanh Hà và lễ 
giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà - lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn tại Quảng 
Nam. 

Trại sáng tác thu hút hơn 30 họa sĩ, nhà điêu khắc đến từ 3 miền Bắc, Trung, 
Nam... Đây cũng là dịp gặp gỡ và đối thoại giữa khách du lịch và những nghệ sĩ. 
Các tác phẩm sẽ được trưng bày tại Clay Gallery - Công viên đất nung Thanh Hà 
trong suốt dịp Festival gốm Thanh Hà (diễn ra từ ngày 19 đến 21/8 này). 

Minh Quân 
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2. SỰ KIỆN – VẤN ĐỀ 

* Hội An thành lập 23 Câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc" thông tin đăng 
trên Báo Quảng Nam số ra ngày 06/8/2018 

UBND TP.Hội An vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng 
chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2018. 

Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2008 đến nay, Hội An đã mở hơn 12 lớp tập 
huấn tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật 
Hôn nhân và gia đình cho khoảng 1.800 cán bộ, hội viên; xây dựng 15 Câu lạc bộ 
Quyền trẻ em tại các trường THCS với khoảng 500 học sinh tham gia; xây dựng các 
cụm pa-nô điện tử cố định tuyên truyền tại trung tâm thành phố với khoảng 400 tấm, 
treo 600 băng rôn, in 2.000 bộ tài liệu hướng dẫn, cấp phát hơn 6.000 tờ rơi có nội 
dung về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình… Toàn thành phố hiện có 23 Câu 
lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” và nhiều câu lạc bộ khác có liên quan như: “Mẹ và 
con”, “Nuôi dạy trẻ”, “Vòng tay nhân ái”… Thành phố cũng xây dựng được 5 chi 
hội “5 không 3 sạch”, xây dựng và nhân rộng được 26 mô hình “Địa chỉ tin cậy” ở 
cơ sở. 

Dịp này, UBND TP.Hội An khen thưởng 13 tập thể và cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong triển khai, thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình, giai đoạn 
2008 - 2018. 

Như Quỳnh 

* Hội An đình chỉ hoạt động dù bay, mô tô nước bài viết đăng trên Báo 
Quảng Nam số ra ngày 06/8/2018 

TP.Hội An vừa đình chỉ hoạt động loại hình du lịch dù bay và mô tô nước tại 
bãi biển An Bàng (phường Cẩm An), bãi biển Cửa Đại (phường Cửa Đại) và tại Cù 
Lao Chàm. Nguyên nhân do các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động này chưa được 
cấp phép hoạt động, đã xảy tai nạn cho du khách. 

Dù bay và mô tô nước là loại hình du lịch đang hút khách hiện nay tại Hội An 
cũng như Cù Lao Chàm. Đối với dù bay, giá một vòng bay lượn khoảng 15 phút dao 
động 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/người, mỗi lượt bay được 2 người. 

Đây là môn thể thao du lịch hấp dẫn, được các doanh nghiệp khai thác hoạt 
động khoảng 5 năm gần đây tại Hội An và Cù Lao Chàm. Tuy nhiên đến nay các 
doanh nghiệp này vẫn chưa được cơ quan quản lý cấp phép hoạt động. 

Mới đây, tại Bãi Chồng (Cù Lao Chàm) đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến 
một du khách bị thương nặng trong lúc thao tác hạ dù đã đập vào ca nô kéo dù khiến 
phải đưa đi cấp cứu. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các nhân viên hoạt động dù bay chưa hề được đào 
tạo hay qua khóa tập huấn kỹ thuật nào, đều thiếu tính chuyên môn, kỹ thuật. Nguy 
hiểm hơn, các loại hình này hoạt động với tốc độ cao tại các bãi biển, có thể gây 
nguy hiểm tính mạng đối với người tắm biển. 

“Năm nào tôi và gia đình cũng đến Hội An, ai cũng thích tắm biển vì biển nơi 
đây xanh, sạch. Nhưng thật sự rất sợ mô tô nước vì do du khách thuê tự lái, chạy 
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ngay tại khu vực tắm với tốc độ cao, hầu như tất cả du khách mới lái lần đầu” - chị 
Nguyễn Thanh Hà (du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh) lo ngại. 

Ông Trần Sô - Trưởng phòng Nghiệp vụ TD-TT thuộc Sở VH-TT&DL - đơn 
vị quản lý và cấp phép các loại hình hoạt động thể thao trên cho biết: “Hầu hết các 
loại hình du lịch dù bay đang hoạt động tại Quảng Nam nói riêng, cả nước nói 
chung hiện nay đều chưa được cấp phép. Nguyên nhân là Bộ VH-TT&DL chưa có 
thông tư hướng dẫn, nên các sở chưa thể cấp phép cho loại hình này”. 

Theo ông Trần Sô, sở đã nhiều lần kiểm tra, tuy nhiên chỉ xử phạt cảnh cáo các 
trường hợp vi phạm. Bởi luật quy định, các hoạt động VH-TT&DL không nằm 
trong diện bị pháp luật cấm thì doanh nghiệp có quyền hoạt động. 

Ông Trần Sô cho biết thêm, để chấn chỉnh hoạt động dù bay này, các tỉnh thành 
miền Trung đang chuẩn bị họp nhóm lấy ý kiến trình lên Bộ VH-TT&DL xin hướng 
dẫn. Còn trước mắt, sở đã đề nghị các địa phương tạm đình chỉ hoạt động du lịch dù 
bay. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Tấn Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL 
nói: “Bất cứ hoạt động du lịch nào cũng tốt, nó góp phần làm đa dạng sản phẩm du 
lịch và phát triển tiềm năng. Tuy nhiên phải bảo đảm chất lượng và sự an toàn. Nếu 
một dịch vụ du lịch chưa đạt chất lượng làm ảnh hưởng tới giá trị chung thì phải 
xem lại”. 

Minh Quân 

Sự kiện “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” là nội dung 
được nhiều báo chí đăng tin trong thời gian gần đây như: 

* Hội An chuẩn bị cho giao lưu văn hóa Việt - Nhật thông tin đăng trên Báo 
Quảng Nam số ra ngày 07/8/2018 

Chừng mười ngày nữa, sự kiện “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng 
Nam” sẽ diễn ra, qua thành công của 15 lần tổ chức. 

Theo ban tổ chức, hoạt động văn hóa cốt lõi trong toàn bộ chuỗi sự kiện giao 
lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản qua 15 kỳ tổ chức đã làm nên không gian giàu tính 
nhân văn, độc đáo để người dân từ hai vùng đất và những người yêu thích văn hóa 
Hội An, Nhật Bản có thể gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị. 

Trong chương trình khai mạc “Ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” và 
“Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" (lần thứ 16) sẽ có nhiều tiết mục nghệ thuật 
hấp dẫn như trình diễn vở À ố show tại Lune Performance Center Hội An... Ông 
Trần Đình Châu - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT Hội An cho biết: “Điểm nhấn 
lần này là các chương trình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của Quảng Nam và 
Nhật Bản cùng hội tụ. Không gian khu phố Nhật tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh 
Khai được tái hiện gần như nguyên bản không gian xưa, sẽ góp phần làm sinh động 
những nét văn hóa của Nhật Bản đang tồn tại ở Hội An mấy trăm năm qua”. 

Trong khuôn khổ sự kiện, sẽ diễn ra nhiều hoạt động như tái hiện đám cưới 
Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro tại cảng thị Hội An; giới 
thiệu Đại sứ thiện chí - ca sĩ Ueno Yuuka; khánh thành công trình vệ sinh tại Công 
viên Đồng Hiệp do Công ty Takara và TOTO Nhật Bản tài trợ. 
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Ngoài ra, còn thi lắc thúng chai và đua ghe ngang; triển lãm ảnh “Di sản vô 
giá” của nhiếp ảnh gia Réhahn; trình nghề dệt lụa; các hoạt động giao lưu văn hóa - 
nghệ thuật, võ thuật; trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và các hoạt động 
tại Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản... 

Tại Tam Kỳ, nhiều hoạt động khác đồng thời diễn ra như gặp gỡ các nhà đầu tư 
Nhật Bản, hội thảo xây dựng và phát triển đô thị thông minh gắn liền với với bảo vệ 
môi trường, tọa đàm kinh nghiệm giáo dục Nhật Bản và giao lưu hữu nghị Quảng 
Nam - Nhật Bản... 

Sự kiện “Ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” và “Giao lưu văn hóa Hội 
An - Nhật Bản" (lần thứ 16) nhằm hưởng ứng kỷ niệm 45 năm ghi dấu chặng đường 
hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và Hội An, Quảng Nam với các tổ 
chức, cá nhân tại Nhật Bản nói riêng. Đây là bước ngoặt quan trọng trong quan hệ 
hợp tác giữa hai bên, thể hiện thông điệp về tình hữu nghị bền chặt vượt qua mọi 
khó khăn và cùng hướng đến tương lai với những điều tốt đẹp. 

Minh Quân 

* Triển lãm mỹ thuật 'Hội An trong tôi' thông tin đăng trên Báo Thanh niên 
số ra ngày 15/8/2018 

Từ ngày 15 – 22/8, tại TP.Hội An (Quảng Nam), CLB họa sĩ Trúc Văn (Hội 
Mỹ thuật Đà Nẵng) tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề Hội An trong tôi nhân sự 
kiện những ngày giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 16 năm 2018. 

Triển lãm quy tụ 25 bức tranh sơn dầu, acrylic vẽ phong cảnh, hoạt động văn 
hóa tại phố cổ của 10 họa sĩ sinh sống và làm việc tại TP.Đà Nẵng, gồm: Nguyễn 
Trung Kỹ, Xuân Sơn, Hồ Đình Chính, Nguyễn Ngọc Tân, Trần Chí Thành, Mai Thị 
Kim Liên, Bùi Ánh Tuyết, Trịnh Ngà... Người dân và du khách có thể thưởng lãm 
các tác phẩm như: Tâm thức Hội An, Hội An trong tôi, Ký ức... 

Hoàng Sơn 

* Thành lập tổ quản lý di tích thuộc sở hữu cộng đồng tại Hội An (Quảng 
Nam): Một cách làm hay nhưng không được “khoán trắng” bài viết đăng trên 
Báo Văn Hóa số ra ngày 10/8/2018 

UBND TP Hội An (Quảng Nam) vừa ra quyết định thành lập Tổ quản lý đối 
với 10 di tích xếp hạng cấp quốc gia thuộc sở hữu cộng đồng trên địa bàn thành phố 
(TP). 10 Tổ quản lý di tích (Tổ QLDT) này nằm trong chủ trương thành lập 99 Tổ 
QLDT tại các di tích thuộc sở hữu tập thể, cộng đồng nhằm kiện toàn, đảm bảo công 
tác QLDT trên địa bàn của TP Hội An. 

 Dựa vào cộng đồng để bảo vệ di tích 

Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa 
Hội An (từ đây viết tắt là Trung tâm) cho biết, sau một thời gian nghiên cứu, Trung 
tâm đã tham mưu và được UBND TP thống nhất chủ trương thành lập 99 Tổ QLDT. 
Việc thành lập các tổ này được tuân thủ chặt chẽ theo quy định của Luật Di sản văn 
hóa và “Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích và danh thắng trên 
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địa bàn tỉnh Quảng Nam” do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành vào ngày 
26/11/2010 (gọi tắt Quy chế). 

Theo đó, Tổ QLDT của 10 di tích cấp quốc gia do UBND TP quyết định; Tổ 
QLDT 89 di tích cấp tỉnh và thuộc danh mục kiểm kê, bảo vệ của TP sẽ do UBND 
các xã, phường ban hành quyết định thành lập. Đồng thời giao Trung tâm chủ trì 
việc đặt bảng nội qui 72 di tích trên địa bàn TP. 

Mỗi Tổ QLDT có từ 3-5 thành viên được quy định nhiệm vụ cụ thể, thống nhất 
và phù hợp với đặc điểm tình hình của từng di tích ở Hội An: Tổ chức thực hiện các 
văn bản của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng liên quan đến công tác 
quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 
ngăn chặn kịp thời mọi hành vi xâm hại, lấn chiếm di tích. Kịp thời báo cáo và đề 
xuất với chính quyền địa phương và Trung tâm về các vấn đề xảy ra có liên quan 
đến di tích. Đảm bảo công tác phòng tránh thiên tai, cháy nổ và các biện pháp khác 
để bảo vệ hiện vật, di vật và các hạng mục công trình thuộc di tích. Thường xuyên 
mở cửa, chăm lo hương khói, sắp xếp vật dụng tại di tích gọn gàng, mỹ quan, đảm 
bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan di tích; trang hoàng di tích trong các dịp lễ, tết 
truyền thống. 

Theo ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm, trong công tác quản lý, bảo 
tồn, phát huy các giá trị di tích gắn với phát triển du lịch trong 19 năm qua, kể từ khi 
Hội An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, luôn có sự chung tay, góp sức rất 
lớn của cộng đồng cư dân, các ban đại diện. 

Kiện toàn quản lý di tích theo cách của Hội An 

Năm 2006, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quy chế quy định việc quản 
lý và phân cấp quản lý các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa 
bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi đã bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót 
trong công tác quản lý di tích trên địa bàn. Có địa phương chưa thấy rõ trách nhiệm 
của mình trong việc quản lý di tích, thậm chí đã nhận phân cấp quản lý tu bổ di tích 
trên địa bàn nhưng khi có ý kiến phê phán của công luận thì lại đùn đẩy trách nhiệm 
cho Sở VHTTDL. 

Trước yêu cầu bức thiết của việc quản lý di tích trên địa bàn, cuối năm 2010, 
UBND tỉnh đã ban hành “Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích và 
danh thắng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. 

Ông Hồ Xuân Tịnh, nguyên Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam cho biết, 
Hội An là một điển hình trong việc xã hội hóa công tác quản lý, bảo tồn di tích. 
Kiện toàn quản lý di tích theo cách của Hội An có nhiều biện pháp linh hoạt nhưng 
vẫn đảm bảo đúng theo Quy chế, quy định. Nhiều di tích thuộc sở hữu tập thể sau 
khi tu bổ xong đã được trả về với cộng đồng theo chức năng. Thành lập tổ quản lý 
cộng đồng để quản lý, phục vụ nhu cầu tinh thần của người dân địa phương. 

Bên cạnh việc thành lập mạng lưới cộng tác viên bảo tồn di sản trong khu phố 
cổ với 33 thành viên, triển khai thành lập 99 tổ QLDT thuộc sở hữu tập thể, cộng 
đồng, từ tháng 8/2010, UBND TP cũng hỗ trợ kinh phí bảo vệ 49 di tích trọng điểm 
trên địa bàn. Theo đó, mức hỗ trợ hằng tháng gồm 200.000 đồng-150.000 đồng-
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120.000 đồng áp dụng theo thứ tự xếp loại di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh và trong 
danh mục bảo vệ của thành phố. 

Một điểm đặc biệt ở Hội An là đối với các di tích ở vùng ven, nằm ngoài khu 
phố cổ Hội An cũng được quản lý, giữ gìn, chăm sóc nhờ vào ý thức và trách nhiệm 
của cộng đồng. 

Tuy nhiên, theo Trung tâm, nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của quá 
trình đô thị hóa, thời gian tới, TP Hội An sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hơn nữa 
việc quản lý, tu bổ, sử dụng các di tích ngoài khu phố cổ. Cùng với công tác khảo 
sát, lập hồ sơ, nghiên cứu các giá trị di tích vùng ven thì cũng sẽ khoanh vùng, bảo 
vệ, xây dựng những quy chế cụ thể để quản lý, bảo vệ các di tích này. Đồng thời 
nâng cao trách nhiệm của cộng đồng địa phương trong công tác quản lý, bảo tồn di 
tích. 

Chăm di tích như chăm gia đình 

Theo ông Trung, việc lựa chọn nhân sự vào Tổ QLDT cũng được UBND TP 
Hội An xem xét cẩn thận, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự tâm huyết với công tác 
bảo tồn di tích nói chung. Đối với các di tích xếp hạng cấp quốc gia, UBND các xã, 
phường làm việc với cộng đồng địa phương để thống nhất đề xuất nhân sự gửi về 
Trung tâm để tham mưu cho UBND TP ban hành Quyết định thành lập. Những 
người được đề cử vào Tổ QLDT phần lớn là những bậc cao niên, có uy tín trong 
cộng đồng, xem việc chăm lo, giữ gìn di tích, đình, miếu, hội quán là nhiệm vụ mà 
họ kế thừa từ các thế hệ tiền nhân và vì trách nhiệm với cộng đồng. 

Trước khi có quyết định thành Tổ QLDT tại di tích cấp quốc gia đình Sơn 
Phong thì ở đây đã có Ban đại diện Bảo tồn di tích văn hóa gồm 13 thành viên, do 
ông Trần Văn Năm làm Trưởng ban. Những thành viên của Ban đại diện đều xem 
đây như trách nhiệm tiếp nối, giữ gìn di tích đình làng, giá trị văn hóa lịch sử do tiền 
nhân xây dựng. 

Tương tự, tại nhiều địa phương khác ở Hội An, trước khi có Tổ QLDT, các địa 
phương cũng thành lập Ban đại diện, bầu chọn những người có uy tín, am hiểu lịch 
sử văn hóa, di tích đảm nhận trách nhiệm trực tiếp quản lý cơ sở vật chất, bảo tồn 
đình làng và tổ chức lễ tế định kỳ thường niên. Hỗ trợ các ngành chức năng của địa 
phương trong việc bảo quản, giữ gìn di tích. Ban đại diện được cộng đồng tín nhiệm 
đề cử. 

Với họ, di tích, đình làng, miếu tổ, hội quán cũng như ngôi nhà thứ hai, như 
nhà thờ tộc họ của mình, luôn chăm sóc, giữ gìn sạch đẹp, tôn nghiêm. Những di 
tích ấy không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của cộng đồng mà còn là nơi 
để tri ân các thế hệ tiền nhân có công lập đất, dựng làng, thờ phụng những người đã 
hy sinh trong kháng chiến. Việc chung tay, góp sức cùng chính quyền tu bổ, chỉnh 
trang, quản lý các di tích, đình, miếu, hội quán,… là một trách nhiệm với cộng đồng 
địa phương. 

Cụ Nguyễn Văn Tin ở thôn Trảng Kèo (xã Cẩm Hà) năm nay đã gần 80 tuổi, 
gần như ngày nào cũng dành thời gian đến miếu Âm Linh của thôn để quét dọn, 
hương khói, lo liệu việc cúng tế vào các dịp lễ hội truyền thống. Cụ Tin bảo từ xưa 
nay cụ coi việc này như một lẽ đương nhiên, dù trước đây không có chuyện thành 
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lập Tổ QLDT thì các cụ trong làng vẫn tự nguyện phân công nhau lo sắp xếp chuyện 
cúng tế, trông coi cảnh quan, giữ gìn sự tôn nghiêm, các giá trị văn hóa truyền thống 
của di tích địa phương. 

Khánh Chi 

* Ngày 13/8/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Đồng chí Phan Việt Cường 
tiếp xúc cử tri xã đảo Tân Hiệp 

Ngày 12/8, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu HĐND 
tỉnh và TP.Hội An có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri và cán bộ, chiến sĩ đóng quân 
ở Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp). 

Tại buổi tiếp xúc, đại diện HĐND tỉnh thông tin kết quả kỳ họp HĐND tỉnh lần 
thứ 7 (khóa IX); thông tin vắn tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự 
thời gian qua cùng những định hướng giảm nghèo, các dự án thúc đẩy kinh tế vùng 
đông, miền núi, phát triển các dự án và xây dựng nông thôn mới… trên địa bàn tỉnh. 

Cử tri xã đảo Tân Hiệp bày tỏ phấn khởi trước việc tỉnh quan tâm, tập trung 
đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế; đồng thời mong muốn 
tỉnh tiếp tục có những cơ chế, chính sách hợp lý, thiết thực để xã đảo Tân Hiệp có 
thêm nguồn lực xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, phát triển kinh tế bền vững. 

Nhiều cử tri cũng bày tỏ lo lắng về tình hình môi trường, cảnh quan khi Cù Lao 
Chàm ngày càng đón nhiều du khách đến tham quan; việc bố trí đất ở cho người dân 
còn hạn chế trong khi doanh nghiệp thì được ưu tiên; việc khai thác trái phép, tận 
diệt nguồn lợi thủy sản của ngư dân địa phương khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến môi trường, tài nguyên biển, trong khi người dân Cù Lao Chàm đang nỗ lực giữ 
gìn, bảo vệ. 

Đồng chí Phan Việt Cường ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa 
phương, người dân và chiến sĩ trên đảo trong nỗ lực bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển; 
phát huy các giá trị của xã đảo để phục vụ thương mại dịch vụ, du lịch; cải thiện đời 
sống từ chính tiềm lực của địa phương… Các kiến nghị, băn khoăn của cử tri, cán 
bộ, chiến sĩ trên đảo, đồng chí Phan Việt Cường cho biết sẽ cùng chính quyền, các 
ngành của tỉnh quan tâm tiếp tục giải quyết. 

Thăm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 70 và Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, đồng 
chí Phan Việt Cường mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần chủ 
động, vượt qua khó khăn bảo vệ chủ quyền biển đảo; đồng hành, giúp đỡ nhân dân 
trong các hoạt động xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách tham quan 
du lịch trên đảo; góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Đoàn công tác cũng đến dự lễ khánh thành nhà văn hóa thôn Bãi Làng. Công 
trình có tổng kinh phí gần 1,8 tỷ đồng do đồng chí Phan Việt Cường vận động tài 
trợ, cùng với sự đóng góp của nhân dân địa phương, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 70 và 
Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm. 

Dịp này, đồng chí Phan Việt Cường đến thăm hỏi, tặng quà các đối tượng 
chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên đảo. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Ngân 
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hàng Quân đội khu vực miền Trung - Tây Nguyên trao tặng 80 triệu đồng và 3 ti vi 
cho thôn Bãi Làng, Tiểu đoàn 70 và Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm. 

Tấn Châu 

 
3. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 

* Quảng Nam: Tổ chức chiến dịch văn nghệ truyền thông về biến đổi khí 
hậu thông tin đăng trên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống (Trung ương Hội Nước 
sạch và Môi trường Việt Nam) số ra ngày 02/8/2018 

Tối 01/8 vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam phối hợp với 
UBND thành phố Hội An đã tổ chức Đêm văn nghệ truyền thông về biến đổi khí 
hậu năm 2018. 

Đến tham dự và phát biểu trong đêm văn nghệ truyền thông, ông Võ Văn Thơ, 
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam cho biết, chương 
trình văn nghệ truyền thông lần này nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân 
những thông tin cơ bản về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đến địa 
phương. Qua đó nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và các biện pháp ứng phó 
liên quan cho cộng đồng các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Góp phần từng 
bước làm thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt của cộng đồng dân cư, giúp cộng 
đồng chủ động trong việc ứng phó thiên tai. Đồng thời, giúp người dân ý thức trong 
việc bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội 
của đất nước. 

Chương trình văn nghệ truyền thông về biến đổi khí hậu 2018 với chủ đề “Ứng 
phó với Biến đổi khí hậu – Những việc cần làm ngay” bao gồm các nội dung như: 
chiếu phóng sự về bảo vệ môi trường; văn nghệ truyền thông, tiểu phẩm: “Biến đổi 
khí hậu – Những việc cần làm ngay”… Đặc biệt, phần giao lưu trả lời câu hỏi của 
khán giả thi tìm hiểu về biến đổi khí hậu (có tặng quà) đã thực sự thu hút đông đảo 
người dân phường Cửa Đại và vùng lân cận tham gia, hưởng ứng. 

Tiếp nối từ thành công, sức lan tỏa sâu rộng của các đợt văn nghệ truyền thông 
biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2011 – 2015,  giai đoạn 2018 – 2021, Sở Sở Thông 
tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức các đợt văn nghệ truyền 
thông về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.Theo kế hoạch, trong năm 2018, Sở Sở 
Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức các đợt văn nghệ truyền thông tại UBND xã 
Bình Sa (huyện Thăng Bình), UBND phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn), 
UBND phường Cửa Đại (thành phố Hội An), UBND xã Duy Tân (huyện Duy 
Xuyên). Đây là những địa phương chịu sự tác động lớn của biến đổi khí hậu trong 
những năm gần đây. 

Như Quỳnh 
 
* X2 Hội An – Cuộc sống sang trọng giữa lòng thiên nhiên bài viết đăng 

trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn online số ra ngày 03/8/2018. 
X2 Hội An, khu nghỉ dưỡng và biệt thự ven sông độc đáo nhất tại miền Trung 

đã chứng minh rằng cuộc sống sang trọng hoàn toàn có thể tương hợp hoàn hảo với 
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thiên nhiên. 

Toạ lạc trên diện tích 7 ha dọc theo bờ sông Cổ Cò thơ mộng, bên rìa khu Phố 
cổ Hội An, X2 Hội An sở hữu trọn vẹn cảnh quan nhiệt đới đặc biệt của vùng đất 
này. Với 68 biệt thự sang trọng, một số ít nằm ngay bên bờ sông, nhưng tất cả đều 
có tầm nhìn hướng sông riêng tư và hoàn toàn yên tĩnh. 

Biệt thự được mở bán có diện tích từ 144 đến 323 mét vuông, từ 2-4 phòng 
ngủ, được thiết kế theo phong cách kiến trúc mở và thời thượng nhất hiện nay, tạo 
không gian giải trí và thư giãn tuyệt vời cho gia đình và bạn bè. Tất cả biệt thự của 
X2 Hội An đều có hồ bơi biệt lập, tạo không gian riêng tư tối đa mà vẫn gần gũi 
với thiên nhiên. 

 
Tất cả các biệt thự và hệ thống toà nhà của X2 Hội An đều được thống nhất 

trong thiết kế, sử dụng những vật liệu, kết cấu, màu sắc hoà hợp với thiên nhiên để 
bổ sung cho vẻ đẹp vốn có của vùng đất này. 

David Chang, Giám đốc điều hành của nhà phát triển IXORA cho biết: “Tầm 
nhìn của chúng tôi đối với X2 Hội An Resort & Residence là tạo ra một không gian 
cho phép cư dân và các vị khách thư giãn trong khung cảnh yên bình, một nơi để trẻ 
hóa tâm hồn và hưởng thụ cuộc sống. 

“Đây thực sự là một địa điểm độc đáo và chúng tôi đã cố gắng xây dựng một 
không gian có thể để phát huy tối đa tất cả những gì mà thiên nhiên đã ưu ái ban 
tặng", ông David Chang nói thêm. 

Thư giãn và nghỉ dưỡng là triết lý cốt lõi của X2 Hội An, điều đó thể hiện rõ 
ràng trong từng thiết kế, cảnh quan cùng hệ thống dịch vụ cao cấp. Trong số các tiện 
nghi chuẩn 5 sao, nổi bật là những nhà hàng cung cấp các thực đơn bổ dưỡng và 
lành mạnh. Ngoài ra, còn có phòng tập gym, yoga, spa hay các trung tâm giải trí cho 
người lớn lẫn trẻ em. 

X2 Hội An được bao bọc bởi các bãi biển cát trắng xinh đẹp bậc nhất châu Á, 
cũng như các sân golf tiêu chuẩn quốc tế quốc tế duy nhất tại Đà Nẵng, hay các môn 
thể thao ngoài trời hấp dẫn khác. Cư dân và khách du lịch có thể tiếp cận và tham 
gia nhiều hoạt động giải trí khác nhau một cách dễ dàng và nhanh nhất. 

Điểm độc đáo khác của khu nghỉ dưỡng chính là các khu vườn thủy canh và 
hữu cơ, sẽ cung cấp trái cây và rau quả sạch cho các nhà hàng nội khu cũng như cư 
dân sinh sống tại X2 Hội An. 

Tất cả những nét độc đáo nổi bật trên cùng kiến trúc hạ tầng được thiết kế tuân 
thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc chuẩn quốc tế về tính bền vững của môi trường, đã 
mang về cho X2 Hội An một trong những “Chứng nhận Hoa Sen" đầu tiên của Việt 
Nam. 

X2 Hội An đang mở bán và sẵn sàng chuyển nhượng sở hữu cho công dân Việt 
Nam và nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện. Ngoài ra, gia chủ cũng có thể hợp đồng 
cho thuê dài hạn được bảo đảm bằng quyền chuyển sở hữu cho nhà đầu tư khác. 
Biệt thự tại X2 Hội An mang đến cho nhà đầu tư mức giá cả phải chăng, đảm bảo 
giá trị tài sản sẽ tăng theo thời gian. 
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Dự án được quản lý bởi X2 (phát âm là ‘cross to’), một trong những công ty 
quản lý chuỗi khách sạn phát triển nhanh và sáng tạo nhất Đông Nam Á. Chủ sở hữu 
có thể lựa chọn tham gia chương trình cho thuê và quản lý khách sạn, được vận 
hành bởi tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế BHMA - một trong những công ty lữ 
hành hàng đầu thế giới dưới thương hiệu cao cấp ‘X2’. Chương trình cho thuê khách 
sạn giúp đảm bảo lợi nhuận cao, ổn định cho chủ đầu tư, đồng thời duy trì việc bảo 
dưỡng, dịch vụ quản lý bất động sản theo tiêu chuẩn năm sao quốc tế. 

Theo Thông tin Doanh nghiệp 

* Nâng cấp nhà vệ sinh trường học bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 06/8/2018 

Tình trạng nhà vệ sinh xuống cấp, không đảm bảo phục vụ… đang tồn tại ở 
một số trường trên địa bàn TP.Hội An. 

Không đạt chuẩn 

Bà Võ Thị Hồng Loan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học (TH) Lương Thế Vinh 
(phường Tân An, Hội An) thừa nhận, hiện tại công trình nhà vệ sinh của trường đã 
xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa. “Vì công trình làm 
lâu năm, cộng với sử dụng quá tải nên khu vệ sinh xuống cấp nghiêm trọng. Trường 
cũng đã báo cáo về phòng, để có ý kiến lên UBND  thành phố hỗ trợ nhưng chưa có 
kết quả” - bà Loan cho biết. Bà Loan dẫn giải, theo quy định của liên Bộ Y tế và Bộ 
GD-ĐT, số hố xí được tính theo tỷ lệ 25 học sinh/hố, nhưng thực tế tỷ lệ này ở 
trường đã lên đến 80 em/hố. Năm nay số học sinh toàn trường tăng thêm 100 em  
(từ 800 - 900 học sinh) áp lực còn lớn. “Phải mở rộng, cải tạo hoặc làm mới thêm 
khu vệ sinh mới đáp ứng được yêu cầu hiện nay cũng như vài năm nữa nếu không sẽ 
rất bức bách” - bà Loan nói thêm. 

Nhà vệ sinh chật chội, ẩm thấp, không đạt chuẩn… đang là thực trạng chung 
của nhiều trường trên địa bàn TP.Hội An. Tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 
(phường Tân An) dù đang được sửa chữa, lót gạch, lắp lại ống nước… nhưng về 
tổng thể diện tích vẫn không thay đổi nhiều so với số lượng học sinh 21 lớp trong 
năm học tới. Một học sinh nữ lớp 6 của trường  chia sẻ, năm học trước em không 
dám đi vệ sinh vì quá bẩn. Tương tự, Trường THPT Trần Quý Cáp, dù là trường cấp 
3 học sinh đã lớn nhưng khu vệ sinh dành cho nữ khá chật hẹp và ẩm thấp. Ông 
Thái Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quý Cáp cho biết, suốt một thời 
gian dài việc thiếu công trình vệ sinh là vấn đề đau đầu của nhà trường, khi mà số 
học sinh không ngừng gia tăng, năm học 2018- 2019 toàn trường có 1.300 học sinh 
(năm ngoái 1.200). “Hiện nay, Sở GD-ĐT đang cho xây hai công trình vệ sinh mới 
dành cho nam và nữ, mỗi công trình diện tích 56m2  (7x8m) và sửa lại công trình vệ 
sinh của giáo viên, chưa biết thế nào nhưng so với khu vệ sinh cũ thì nhà vệ sinh 
mới này rộng rãi hơn rất nhiều nên thầy trò cũng mừng” - ông Thanh chia sẻ. 

Tổng kiểm tra rà soát 

Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND 
TP.Hội An khóa XI vừa diễn ra 
mới đây, bà Huỳnh Thị Kim Dung 
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Hiện toàn thành phố có 41 trường gồm 5 
trường mầm non tư thục, 13 trường TH, 13 
trường mầm non, 10 trường trung học (trong 
đó có một trường vừa trung học vừa TH). 
Theo Phòng GD-ĐT TP.Hội An, việc thiếu 
nhà vệ sinh chỉ ở dạng cục bộ. Nguyên nhân 
là một số trường lượng học sinh tăng quá 
nhanh, ngoài ra diện tích đất đai cũng hạn 
chế. Chưa kể, một thời gian dài phòng phải lo 
tập trung quan tâm đầu tư đến hạ tầng phòng 
lớp, trang thiết bị dạy và học… nên một vài 
trường công trình vệ sinh cũng chưa được 
quan tâm  nhiều. Ông Nguyễn Hậu - Phó 
Trưởng phòng GD-ĐT TP.Hội An, phòng sẽ 
khảo sát để trình thành phố quyết định phân 
bổ đầu tư cho thời gian đến. “Thời gian qua 
phòng cũng đã báo cáo thành phố, Ban Kinh 
tế xã hội HĐND nên thành phố cũng đã đầu 
tư một ít công trình vệ sinh. Sắp đến các 
trường sẽ báo cáo cụ thể nhu cầu và thực 
trạng lên để phòng tham mưu thành phố và 
HĐND đi khảo sát thực tế, sau đó mới sắp 
xếp theo thứ tự để lên kế hoạch cho năm 
2019, 2020” - ông Hậu nói. 

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch 
UBND TP.Hội An khẳng định, thành phố sẽ 
đi kiểm tra khảo sát tất cả trường trên địa bàn để xem thực trạng ra sao mới có giải 
pháp. “Từ đây đến cuối năm công trình vệ sinh nào quá xuống cấp thì phải sử dụng 
nguồn kinh phí 3 tỷ mà HĐND đã bố trí từ đầu năm dành cho việc sửa chữa trường 
học để khắc phục. Trường hợp nào hư hỏng lớn thì đưa vô kế hoạch sang năm. Đến 
năm 2020 thì giải quyết dứt điểm vấn đề vệ sinh. Thật ra những chuyện này giao 
cho ngành, ngành phải có trách nhiệm báo cáo kiến nghị đề xuất, nhưng thành phố 
chưa thấy phản ánh nên bây giờ phải trực tiếp đi kiểm tra mới có thể đề ra giải pháp 
khắc phục được” - ông Sơn nói. 

Vĩnh Lộc 

 

4. HỘI AN - ĐẤT VÀ NGƯỜI 

* Chàng trai 'đánh thức' làng chài bài viết đăng trên Báo Tiền Phong số ra 
ngày 03/8/2018 

Xóm nghèo ven biển An Bàng (phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) 
xưa kia giờ đã trở nên sầm uất nhờ du lịch. Và ít ai biết được người có công lớn phát 
triển du lịch ở đây, làm thay đổi cuộc sống người dân làng chài lại là một chàng trai 
mới tốt nghiệp cấp 3. 

- Trưởng ban Kinh tế xã hội 
HĐND thành phố phản ánh, qua 
kiểm tra trong số 12/13 trường TH, 
THCS trên địa bàn thành phố có 
hiện trạng nhà vệ sinh xuống cấp 
do kinh phí sửa chữa nhà vệ sinh 
hạn hẹp chỉ được bố trí chung trong 
nguồn kinh phí sửa chữa cơ sở vật 
chất và mua sắm trang thiết bị các 
trường học. Do đó, thành phố phải 
tiến hành tổng rà soát thực trạng hệ 
thống nhà vệ sinh các trường trên 
địa bàn toàn thành phố để có kế 
hoạch cải tạo, xây dựng phù hợp. 
“Nhà vệ sinh xuống cấp, mất vệ 
sinh, không đảm bảo phục vụ, thiếu 
các tiện ích tối thiểu… là nỗi ám 
ảnh của học sinh và là nỗi lo 
thường trực của thầy cô cũng như 
các bậc phụ huynh nên việc nâng 
cấp, cải tạo lại nhà vệ sinh sẽ góp 
phần tạo môi trường học đường 
thân thiện, văn minh” - bà Dung 
bày tỏ. 
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Từ chạy bữa đến thu tiền đô 

Con đường dẫn vào làng biển An Bàng nườm nượp hàng quán, dịch vụ lưu trú 
với các biển hiệu cả tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài, du khách có mặt khắp nơi. 
Chẳng ai ngờ 6 năm trước, đây là vùng biển nghèo xác xơ. Giới thiệu với chúng tôi 
các homestay trong làng, bà con không quên nhắc đến anh Lê Ngọc Thuận, người 
đã “đánh thức làng chài”. 

Lê Ngọc Thuận tốt nghiệp THPT, không có điều kiện học lên đại học, anh bắt 
đầu lăn lộn đi làm thêm kiếm sống. Là người có đam mê kinh doanh và luôn tìm tòi 
cái mới, quá trình làm việc cho một nhà hàng trong phố cổ Hội An, tiếp xúc với 
nhiều khách ngoại quốc anh đã nảy sinh ý tưởng kinh doanh homestay ở làng chài 
An Bàng. “Lúc đó mình ớn nhất chuyện vốn, nhưng bạn bè nói mô hình này đầu tư 
không nhiều, chủ yếu tận dụng lại nhà cửa, không gian vốn có của làng nên cũng 
bớt lo. Năm 2012, mình bắt tay vào làm loại hình lưu trú này trong 4 nhà dân”, anh 
nói. 

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho hay, hiện 
An Bàng có khoảng 70 homestay. “Từ khi anh Thuận khai phá dịch vụ này và 
hướng dẫn cho bà con, An Bàng đã thay da đổi thịt, cuộc sống của bà con từ nghèo 
khó giờ đã ổn định, dư dả, dân từ trẻ đến già đều có việc làm. Chúng tôi rất ủng hộ 
làm du lịch phải giữ dáng dấp làng quê, bản sắc của địa phương, nếu không An 
Bàng sẽ dễ nhầm lẫn với những làng chài ven biển khác”, ông Quang nói. 

Thấy anh về thuê đất, thuê nhà làm du lịch, ban đầu chẳng ai nghĩ anh sẽ thành 
công nơi vùng gió này. Bốn căn nhà sạch đẹp, thơ mộng hoàn thành, du khách book 
tới tấp, cả làng mới tin. “Thời điểm ấy homestay còn khá xa lạ, ngay trong phố cổ 
cũng rất ít, bà con không hình dung ra được. Qua những du khách nước ngoài mới 
biết họ rất thích loại hình dân dã này. Họ cũng cho biết tiêu chuẩn về buồng phòng, 
chăn gối, bàn ghế…như thế nào nên mình cứ thế mà làm theo. Sau hai năm triển 
khai thì homestay ở An Bàng nổi tiếng, khách từ phố cổ đổ về liên tục”, anh nhớ lại. 

Homestay mọc lên cần lao động. Anh Thuận tìm bà con trong làng làm quét 
dọn, buồng phòng, bảo vệ, những người trẻ có hiểu biết về du lịch và ngoại ngữ  thì 
làm lễ tân, phục vụ…Dần dần, cả làng có công ăn việc làm quanh năm. Hàng chục 
hộ thấy anh Thuận thành công cũng mạnh dạn mở homestay và nhờ anh giúp đỡ 
truyền kinh nghiệm, và đến nay khá thành công. 

Trong con hẻm nhỏ vòng vèo dưới những lùm cây rợp bóng, homestay của chị 
Võ Thị Ánh (48 tuổi, tổ 7) nằm im ắng sau chiếc cổng gỗ nhỏ xinh. Chị Ánh thật thà 
nói: “Không nghĩ có ngày mình bỏ cái nghề làm cá bò mỗi tháng 1,2 triệu để đi làm 
du lịch. Tất cả nhờ có cậu Thuận. Cậu ấy tìm ra cách níu chân du khách, làm đổi 
thay cả làng”. Hơn một năm trước, chị Ánh nhờ anh Thuận hỗ trợ mở homestay tại 
nhà. Chị  làm hai phòng, một tầng trệt và một trên gác, giá thuê dao động từ 35 - 40 
USD/phòng/ngày. Mùa cao điểm, có tháng chị lãi hàng chục triệu đồng. 

Giữ bản sắc, giữ chân khách 

Dẫn khách tới nhận phòng xong, anh Nguyễn Văn Tài (45 tuổi) đưa hai chiếc 
xe đạp cho hai cô gái Hàn Quốc rồi chỉ con đường đi quanh làng, đường dạo biển. 
Trước khi đi, anh còn giới thiệu cho họ một số vật dụng đặc trưng của vùng này như 
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thúng, lưới, ghe… Những căn phòng trong homestay của anh cũng thật đơn giản, 
khung cửa gỗ sơn xanh kéo rèm, đặt chiếc giường gỗ trên nền xi măng, còn phía 
hiên nhà lợp mái ngói. 

Như lời anh Thuận nói, đã là homestay thì phải dân dã, mang đặc trưng của địa 
phương. Tất cả các dịch vụ lưu trú trong làng đều rất bình dị. Những căn phòng nằm 
giữa vườn, nền không cần gạch hoa, lối đi giữa hàng chè tàu, rồi bàn ghế bằng gỗ 
cũ, chum nước, thúng lưới… đều được giữ nguyên. “Người nước ngoài đến đây để 
khám phá và tận hưởng những gì bình dị nhất. Tôi vẫn thường nhắc bà con như vậy 
để họ giữ lại đặc trưng của vùng này, không vì chạy theo du lịch mà phá bỏ những 
gì vốn có, ồ ạt bê tông hóa cả vùng này”, anh Thuận chia sẻ. 

Ngay từ ngày đầu bắt tay vào gầy dựng homestay ở An Bàng, anh Thuận đã 
cho du khách trải nghiệm cuộc sống của vùng biển bằng các hoạt động kéo lưới, câu 
cá, nấu ăn…Với anh, đó là một cách để quảng bá văn hóa địa phương và cũng là 
cách giữ chân khách. 

Anh Lê Ngọc Thuận mong muốn An Bàng sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn để 
đón đối tượng khách cao cấp, họ tới để thưởng thức cuộc sống bình dân nhưng thật 
đẳng cấp. “Những người nước ngoài có điều kiện kinh tế họ rất chịu chi cho loại 
hình này, miễn là nó xứng đáng. Để làm được điều đó, cần nâng cao nghiệp vụ, từ 
cách chào hỏi, nở nụ cười, đến phục vụ đều phải thân thiện, bình dị nhất có thể. Đặc 
biệt phải giới thiệu và hướng cho du khách trải nghiệm những văn hóa, hoạt động 
của địa phương, phải cho họ thấy được tinh thần đặc trưng nhất ở khu vực này”, anh 
Thuận chia sẻ. 

Thanh Trần 

 * Ngày 08/8/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Hội An tăng số buổi biểu diễn 
múa rối nước 

Từ đầu tháng 8 đến nay, Trung tâm VH-TT TP.Hội An đã tăng số buổi biểu 
diễn múa rối nước tại rạp hát số 548 Hai Bà Trưng. Cụ thể, so với trước đây, mỗi 
tuần tăng thêm 2 buổi, nâng tổng số buổi diễn trong tuần lên 5 buổi (vào thứ hai, ba, 
năm, sáu và thứ bảy). Giá vé vẫn được áp dụng như thường lệ, ở mức 80 nghìn 
đồng/vé người lớn và 40 nghìn đồng/vé dành cho trẻ em. 

Được biết, trong gần 3 năm kể từ khi đưa vào hoạt động, loại hình nghệ thuật 
múa rối nước đã mang lại nguồn thu 2 tỷ đồng. Riêng năm ngoái, tổng số tiền bán 
vé xem múa rối nước tại nhà hát Hội An đạt gần 800 triệu đồng. Việc tăng thêm số 
buổi biểu diễn múa rối nước nhận được phản hồi tích cực từ du khách thông qua các 
lượt bình chọn từ các trang mạng du lịch uy tín. 

Lê Hiền 

* Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 09/8/2018 

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn TP.Hội An đã tích cực quan tâm 
đến công tác hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp và phát triển kinh tế cho đoàn viên, thanh 
niên. 
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Mới đây, chị Nguyễn Thị Thu Sương ở khối Nam Diêu, phường Thanh Hà 
cùng với 9 thanh niên nam nữ ở làng gốm Thanh Hà đã tham gia lớp đào tạo nghề 
gốm do Phòng Kinh tế Hội An phối hợp với Đoàn phường Thanh Hà tổ chức. Các 
bạn trẻ của làng nghề được nghệ nhân Mai Nguyễn Minh Lan Phương đến từ TP.Hồ 
Chí Minh hướng dẫn, truyền đạt quy trình, cách thức sản xuất các sản phẩm gốm mỹ 
nghệ bằng nguyên liệu đất sét, mang dấu ấn ẩm thực Quảng Nam nói chung, Hội An 
nói riêng. Đây là những sản phẩm gốm thu nhỏ, mô phỏng các món ăn đặc sản như 
mỳ quảng, cao lầu, tôm hữu, bánh mỳ... Chị Nguyễn Thị Thu Sương chia sẻ: “Lâu 
nay người dân và du khách đã quá quen thuộc với những sản phẩm của làng nghề 
như nồi, om, đồng binh, tò he… Với dự án này chúng tôi hy vọng những sản phẩm 
mới sẽ tạo sức hút đối với du khách, qua đó giúp đa dạng hóa sản phẩm của làng 
nghề, nâng cao giá trị kinh tế. Đồng thời quảng bá được làng nghề gốm Thanh Hà 
vừa quảng bá được đặc sản ẩm thực Quảng Nam cũng như Hội An đến bạn bè trong 
và ngoài nước”. 

Theo anh Nguyễn Vũ Cường - Bí thư Đoàn phường Thanh Hà, việc mở lớp 
đào tạo nghề gốm cho thanh niên địa phương cũng là tiền đề để thành lập CLB 
“Thanh niên với nghề gốm truyền thống”. Đối tượng tham gia là thanh niên đang 
trực tiếp sản xuất gốm tại làng nghề, góp phần duy trì và phát triển nghề truyền 
thống. Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm tại làng gốm Thanh Hà, hướng đi mới 
cho sản phẩm gốm nghệ thuật “Dấu ấn ẩm thực” đã được phường Thanh Hà tính 
đến. “Chúng tôi dự định sẽ liên hệ với các nhà hàng, khách sạn, các khu ẩm thực 
trên địa bàn TP.Hội An để quảng bá sản phẩm. Chẳng hạn du khách sau khi thưởng 
thức cao lầu có thể mua sản phẩm gốm mô phỏng món ăn này về làm quà lưu niệm” 
- anh Cường nói. 

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm và định hướng nghề 
nghiệp cho thanh niên đã được các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố quan tâm 
thực hiện. Anh Hồ Khá - Bí thư Thành đoàn Hội An cho biết, trong nhiệm kỳ qua, 
Ban thường vụ Thành đoàn đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH mở 4 lớp đào tạo 
nghề với 120 thanh niên tham gia và giới thiệu 55 thanh niên có việc làm. Đoàn 
khối xã, phường đã tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tư vấn hướng nghiệp, giải 
quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên; tổ chức khảo sát nắm bắt nhu cầu việc làm 
của thanh niên. Trong khi đó, Đoàn khối trường học phối hợp với các trung tâm dạy 
nghề, các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài thành phố tổ chức hơn 50 buổi tư 
vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối 12 và sinh viên sắp ra trường... 

Riêng trong năm 2018, Thành đoàn đã phối hợp tổ chức hội thảo “Khởi nghiệp 
sáng tạo Hội An” lần thứ nhất với hơn 100 đoàn viên thanh niên tham gia. Đó là 
những thông tin về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và kiến thức, kỹ năng khởi 
nghiệp, định hướng về hình thành ý tưởng khởi nghiệp; các cơ chế, chính sách của 
Nhà nước về  phát triển kinh tế trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
và du lịch - dịch vụ… Hay mới đây nhất, Thành đoàn đã phối hợp với Ban thanh 
niên công nhân, nông thôn và đô thị (thuộc Tỉnh đoàn) tổ chức lớp tập huấn khởi 
nghiệp cho 20 thanh niên trên địa bàn. Đây có thể coi là những bước hỗ trợ ban đầu 
rất hữu ích để tuổi trẻ thành phố lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. 
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“Thời gian tới, chúng tôi sẽ chú trọng thông tin về các chủ trương, chính sách 
của trung ương, tỉnh và thành phố về hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên 
thanh niên; đồng thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của các bạn. Thành đoàn cũng 
sẽ phối hợp với các cơ quan, phòng ban của thành phố, đặc biệt là Phòng Kinh tế, để 
hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp. Năm 2018, chúng tôi cũng đặt ra 
mục tiêu hỗ trợ ít nhất một mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công” - anh Hồ 
Khá cho biết thêm. 

Phan Sơn 

* Người con của đất rừng dừa bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 
13/8/2018 

1. Qua giới thiệu của người dân địa phương, tôi đã tìm gặp được ông Huỳnh 
Phước Cư, 84 tuổi, nguyên Thị đội phó Hội An. Ông vừa vinh dự được Chủ tịch 
nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Điều để lại ấn 
tượng mạnh mẽ trong tôi chưa hẳn là câu chuyện ông kể về những năm tháng khói 
lửa chiến tranh, mà chính là những suy nghĩ, trăn trở đeo đuổi ông suốt nhiều năm 
dấn thân làm cách mạng. 

Nhiều năm sau hòa bình, ông Cư vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi dù đóng 
góp của ông cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của quê hương là đặc biệt xuất sắc. 
Được Đảng, chính quyền TP.Hội An động viên nhiều lần nhưng đến khi tuổi tác đã 
xế chiều ông mới làm hồ sơ khen thưởng thành tích trong kháng chiến của mình. 
Không phải ai cũng hiểu và cũng ít khi ông tâm sự, bởi ông là chiến sĩ cách mạng 
hoạt động trong lòng địch thời gian khá dài. Trong thời gian đó ông đã có những 
đóng góp, những việc làm mà không phải ai cũng có thể làm được, đặc biệt là sự 
kiện Cẩm Thanh - địa phương đầu tiên ở Hội An đứng lên đồng khởi thắng lợi vào 
ngày 27/9/1964. 

Ngẫm ngợi một hồi, ông Cư bảo, trong thời gian dài không mấy ai biết và xem 
ông như một chiến sĩ cách mạng, mặc dù trước khi nghỉ hưu ông là Thiếu tá, Phó 
Chính trị viên Thị đội Hội An. 

2. Ông Cư kể, ngày đó gia đình là cơ sở cách mạng và bản thân ông tham gia 
cách mạng khá sớm. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ đất nước chia cắt, nhiều cán bộ của ta 
tập kết ra Bắc, số còn lại hoạt động hợp pháp và cả bí mật để giữ phong trào. Cuối 
năm đó đến tuổi ông bị bắt đi quân dịch. Được cấp trên thống nhất ông hợp pháp đi 
lính dân vệ sau chuyển thành nghĩa quân, một sắc lính phía Việt Nam Cộng Hòa… 
Đến năm 1964 ông Cư làm đến chức Trung đội phó nghĩa quân. Từ địa vị này, ông 
Cư đã xây dựng được 2 cơ sở trong lòng địch chấp nhận làm nội tuyến cho ta. Trong 
cuộc đồng khởi Cẩm Thanh ông Cư đóng vai trò rất quan trọng đó là việc nắm tình 
hình, hỗ trợ trực tiếp để cuộc đồng khởi thắng lợi. Ông Cư nhắc đi nhắc lại cụm từ 
“hỗ trợ trực tiếp” và cho biết đó là mệnh lệnh. 

Có một điều mà ông Cư cho rằng rất thuận lợi là do sống lâu với tên Trung đội 
trưởng nghĩa quân nên tên này rất tin và chưa bao giờ nghi ngờ ông làm nội gián 
cho cách mạng. Cũng vì thế mọi việc tên Trung đội trưởng đều giao cho ông, thêm 
nữa trong trung đội, ông nắm được tâm lý của lính và chia thành 2 nhóm: một mê 
gái và một mê cờ bạc. Trong đêm được cấp trên phát lệnh đồng khởi, hai nhóm lính 
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nghĩa quân theo hai địa điểm mà ông mồi chài dẫn dắt đã bị tóm gọn không thoát 
một tên… Mâm tề địa phương cũng đã được ông tính khi quân ta đánh vào sẽ hốt 
gọn gồm: Bí thư, Phó Bí thư Quốc dân đảng; các tay chủ tịch, cảnh sát, tài chánh, hộ 
tịch, dân phòng và 7 trưởng thôn. Riêng khâu khí giới, trước đó ông đã bí mật 
chuyển 7 khẩu súng, 14 lựu đạn cho lực lượng của ta làm nòng cốt, phần đông còn 
lại trang bị súng… bẹ dừa để đánh lừa địch. 

3. Tôi vẫn nhớ như in giọng kể hồ hởi của ông Cư về cuộc đồng khởi, giống 
như mọi thứ vừa mới diễn ra: “Với kế nghi binh dùng súng bẹ dừa, quân ta hành 
quân rầm rộ, làm cho địch nhầm tưởng bộ đội chủ lực về giải phóng Cẩm Thanh. 
Trong thế địch hoang mang, hốt hoảng, quân ta đã đánh úp đồn phòng vệ dân sự, bắt 
gọn trung đội nghĩa quân và nhiều tên ác ôn đưa ra trước đồng bào xét xử, tuyên bố 
giải phóng hoàn toàn Cẩm Thanh. Chiến thắng nhanh chóng của cuộc đồng khởi 
bằng súng bẹ dừa mang hơi thở của quê hương rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh đã đi 
vào lịch sử cách mạng của đất Quảng như một huyền thoại, còn lưu truyền qua câu 
ca “Đứng lên bằng súng bẹ dừa/ Quê ta đồng khởi Mỹ thua, ngụy nhào””. 

Thắng lợi của Cẩm Thanh đã mở ra làn sóng đồng khởi mạnh mẽ như triều 
dâng ở các xã vùng ven nội ô Hội An và những vùng lân cận Duy Xuyên, Điện Bàn. 
Năm 1966, sau khi Mỹ đưa quân vào miền Nam, chúng bắt đầu tiến hành các cuộc 
càn quét với quy mô lớn vào vùng giải phóng Cẩm Thanh. Rừng dừa Bảy Mẫu là 
một trong những mục tiêu mà địch cố bình định. Thế nhưng rừng dừa Bảy Mẫu trở 
thành tuyến phòng thủ vững chắc cho lực lượng cách mạng, sau những trận chống 
càn; những lúc yên tiếng súng, bộ đội và du kích lại đánh bắt cá, tôm trong rừng dừa 
nước để tự túc lương thực, tiếp tục chiến đấu. Từ những năm 1967, cho đến ngày 
Hội An toàn thắng, rừng dừa Bảy Mẫu đã trở thành nơi trú ẩn an toàn, nơi bảo tồn 
lực lượng cách mạng của thị xã Hội An, là bàn đạp quan trọng phía đông để quân ta 
xuất kích, tiến đánh nội ô Hội An, kết thúc 30 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. 

4. Nhớ về những năm tháng đã qua, Anh hùng lực lượng vũ trang Huỳnh 
Phước Cư nói như tâm sự: “Anh thấy đấy, cây dừa nước, rừng dừa nước Cẩm Thanh 
trong chiến tranh là nỗi ám ảnh kinh hoàng với quân thù, song một đời dừa vẫn lặng 
lẽ. Nhưng điều lạ không có sức mạnh nào có thể quật ngã được cây dừa. Quân giặc 
từng cho máy bay oanh tạc ném bom, rải chất độc hóa học hòng thiêu rụi rừng dừa, 
nhưng chỉ ít tháng sau dừa lại lên xanh tốt, trong bền bỉ, can trường”. 

Ông bảo, những người con của mảnh đất này cũng vậy, chẳng ai sinh ra để làm 
anh hùng, nhưng trước sự xâm lược, giết chóc tàn bạo của quân thù, nên họ đứng 
lên giữ làng giữ nước, tiếp nối truyền thống đánh giặc của quê hương đất Quảng anh 
hùng. “Bản thân dẫu có được phong hay không được phong danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang mình vẫn tự hào là người con kiên trung của đất rừng dừa Cẩm 
Thanh” - ông Cư tâm sự… 

Võ Văn Trường 
 

* Người Nhật ở Hội An bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 
14/8/2018 
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Họ là những người Nhật đã chọn gắn bó lâu dài với Hội An, cùng những hoạt 
động tử tế cho chính vùng đất mà họ yêu quý… 

Yêu nhau và cùng yêu Hội An 

Một người đàn ông đã từng gắn bó với bảo tàng thiên văn học và một phụ nữ 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quốc tế gặp nhau ở Hội An - mảnh đất “nhân tình 
thuần hậu”. Họ yêu nhau vì cùng yêu Hội An và muốn sống lâu dài với vùng đất 
này. Genta Miyagawa và Kana Furuya gặp nhau trong những hoạt động tình nguyện 
vì môi trường xanh cho đô thị cổ. Họ chọn ở lại Hội An đã gần 10 năm nay. Và 
những cảm nhận đầu tiên về Hội An khi lần đầu đặt chân đến cũng như những gắn 
bó với con người thuần hậu phố Hội được lần giở. 

Kana đến từ thành phố cảng Kawasaki tỉnh Kanagawa. Vì làm trong ngành 
giáo dục quốc tế nên Kana có nhiều hứng thú với các quốc gia Đông Nam Á. “Lần 
đầu tiên tôi đến Việt Nam năm 2005. Lúc đó tôi chỉ loanh quanh ở TP.Hồ Chí Minh. 
Tại đây tôi nhìn thấy một tập sách ảnh về Hội An và bị thu hút ngay. Tôi quyết định 
phải đặt chân đến vùng đất này. Và ngay lần đầu tiên đến Hội An, tôi đã thốt lên 
rằng: Tôi đã về nhà!” - Kana Furuya nói. 

Genta - chồng Kana có một hành trình mang chút khác biệt với Kana, khi anh 
đặt chân đến phố Hội muộn hơn, vào năm 2010. “Tại Nhật, tôi có xem một chương 
trình du lịch về phố cổ Hội An. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu được sống ở đây thật là thích” - 
Genta chia sẻ. Và cơ hội công việc đã đưa anh chàng nghiên cứu các lĩnh vực của 
bảo tàng về với Hội An. Ngoài công việc chuyên môn, chính những hoạt động tình 
nguyện về môi trường cho Hội An đã tạo những cuộc gặp và se duyên tình yêu giữa 
Kana - Genta. “Chúng tôi gặp nhau ở điểm chung là đều yêu Hội An và muốn sống 
lâu dài ở thành phố này” - Genta nói. 

Kana nói, cô đã làm việc ở Tổ chức tình nguyện về tài nguyên môi trường khi 
làm việc tại nước ngoài, sau đó làm cho JICA. “Ở Nhật, tôi thường cùng bạn bè tổ 
chức các hoạt động về môi trường. Khi đến Hội An, tôi cũng muốn làm gì đó để bảo 
vệ môi trường cho thành phố mà mình yêu mến. Vì thế tôi tham gia xử lý về các vấn 
đề môi trường và rác thải của thành phố. Khi du khách càng đông, vấn đề rác thải 
càng trở nên nghiêm trọng. Dù là một người dân sống tại Hội An, hay với tư cách 
một du khách nước ngoài ở tại Hội An, tôi thấy mình cần phải làm gì đó để nơi này 
là một thành phố du lịch môi trường xanh sạch đẹp” - Kana thổ lộ. 

Tấm lòng vì phố cổ 

Vợ chồng anh chị Genta và Kana chỉ là hai trong số những người Nhật đang 
định cư tại Hội An; tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng vì Hội An. Ông 
Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, Hội An hiện có 
khoảng 10 người Nhật định cư, nhưng các hoạt động họ làm cho Hội An thì không 
thể nào kể hết, từ công tác bảo tồn di tích, xây dựng hệ thống xử lý rác thải, hoạt 
động bảo vệ môi trường đến các hoạt động về văn hóa… “Mối quan hệ giữa người 
Nhật Bản với đất Hội An đã có từ những thế kỷ 16, 17 và vẫn đang phát triển mạnh 
mẽ thông qua những hành động đẹp của một nhóm người Nhật đang sinh sống tại 
Hội An. Đặc biệt, các hoạt động giao lưu về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục vẫn 
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thường được phối hợp thực hiện giữa các tổ chức của Nhật Bản và Hội An” - ông 
Nguyễn Văn Sơn nói. 

Mới đây, bà Reiko Usuda - Giám đốc Quỹ Tani Toshiko, chủ trì phối hợp với 
Đại sứ quán Nhật Bản, TP.Hội An và các tổ chức của Nhật tổ chức buổi giao lưu 
hòa nhạc do các thành viên Dàn nhạc giao hưởng Nhật Bản (JPO) biểu diễn tại Hội 
An, thu hút khá đông du khách đến xem. Bà chủ quán “U Café” ở Hội An - Reiko 
Usuda hẳn không còn xa lạ với nhiều người. Sau khi chọn ở hẳn tại Hội An vào năm 
2009, bà Reiko cùng bạn bè của mình đã có rất nhiều hoạt động về môi trường, như 
tổ chức hệ thống xử lý nước thải cũng như tìm cách cải thiện chất lượng nước tại 
Hội An. Ngoài ra, việc vận động xe đạp tặng trẻ em nghèo ở Quảng Nam và Đà 
Nẵng được bà thực hiện liên tục hằng năm, với tổng số lượng xe trao tặng đã lên đến 
hơn 10.000 chiếc. 

Riêng với câu chuyện bảo tồn và trùng tu di tích, dấu ấn của người Nhật để lại 
khá sâu đậm tại Hội An. Ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý, 
bảo tồn Di sản văn hóa Hội An chia sẻ, nguyên tắc trùng tu của những người bạn 
Nhật rất phù hợp với bối cảnh cũng như điều kiện di sản ở Hội An, với những 
phương pháp hoàn toàn mới lạ nhưng tuyệt đối tôn trọng yếu tố gốc. Điều đó giúp 
Hội An gìn giữ tốt hơn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Hơn 10 di tích nhà 
cổ, cùng các chiến lược đầu tư, đào tạo cán bộ văn hóa chuyên về trùng tu do JICA 
cũng như sự tham vấn từ các chuyên gia Nhật Bản đã trợ lực cho Hội An, giúp 
không gian di sản này giữ được nguyên vẹn những vết dấu cổ kính. 

Hiện tại, những lớp dạy tiếng Nhật miễn phí mở ra tại Hội An đang dần trở 
thành không gian quen thuộc với thế hệ thanh thiếu niên của đô thị cổ. Chưa kể, 
những hành động làm đẹp cho Hội An của người Nhật, với sự hỗ trợ về việc sản 
xuất các sản phẩm hữu cơ… đang được các bạn Nhật duy trì bền bỉ và tâm huyết. 

Lê Quân - Vĩnh Lộc 

5. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 

 * Ngày 03/8/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Để nông dân là hạt nhân du 
lịch 

Đồng lúa, vườn rau, rừng dừa nước, di tích… sẽ là tour du lịch cộng đồng hấp 
dẫn với du khách khi đến Cẩm Thanh (TP.Hội An). Tour du lịch khép kín này là sản 
phẩm du lịch làng quê sinh thái vừa được Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao 
Chàm xây dựng, chuẩn bị đưa vào áp dụng nhằm giúp người dân Cẩm Thanh tăng 
thu nhập. 

Sản phẩm du lịch mới 

Xã Cẩm Thanh sở hữu nhiều lợi thế do thiên nhiên ban tặng như rừng dừa 
nước, vườn rau hữu cơ, sông nước bao bọc. Địa phương còn có nhiều di tích Chăm 
Pa, lăng tổ nghề yến, lăng mộ thứ phi vua Quang Trung, lăng các tướng Tây Sơn… 
Những lợi thế này, cộng thêm hệ sinh thái phong phú đã đưa Cẩm Thanh trở thành 
điểm du lịch làng quê ngày càng thu hút du khách. 
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Tuy nhiên, lâu nay địa phương hoạt động du lịch theo kiểu tự phát, chưa xây 
dựng thành tour tuyến. Vì thế vẫn chưa có sản phẩm du lịch hấp dẫn. Hầu hết du 
khách tự tìm đến Cẩm Thanh và tự tìm hiểu về vùng quê này. 

Để giúp địa phương và cộng đồng phát triển bền vững, bảo tồn các giá trị văn 
hóa, sinh thái làng quê, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - đứng đầu là 
TS. Chu Mạnh Trinh vừa xây dựng đề án “Tour du lịch sinh thái” tại Cẩm Thanh. 
Dự kiến đề án đưa vào áp dụng cho cộng đồng vào cuối năm nay. 

Tour du lịch sinh thái Cẩm Thanh có hành trình thời gian dự kiến một ngày, 
với nhiều câu chuyện về con người, văn hóa, lịch sử của vùng đất. Trong đó chủ đạo 
là du lịch sinh thái sông nước, những đồng ruộng, vườn rau hữu cơ Thanh Đông, và 
người nông dân chính là những hướng dẫn viên. 

Khai thác tiềm năng có sẵn 

Tại Cẩm Thanh từng tổ chức phiên chợ “bữa tiệc nghìn đô trên cánh đồng”. 
Chỉ là nhà lá đơn sơ dựng trên ruộng lúa, cùng các món ăn dân dã xứ Quảng như 
bánh xèo, bánh bèo, mỳ Quảng… nhưng phiên chợ này đã thu hút nhiều đoàn khách 
VIP. Hay các tour thuyền thúng, làm nông dân trồng lúa, trồng rau… cũng trở thành 
thương hiệu tại nơi đây. 

Tuy nhiên, đó chỉ là thương hiệu, chưa thực sự là sản phẩm du lịch hoàn hảo 
bởi còn thiếu nhiều thông tin, sự tham gia của cộng đồng còn rời rạc. Vì hầu hết của 
tour du lịch tại Cẩm Thanh hiện nay do các doanh nghiệp tự xây dựng và tự phát 
triển. Vì thế đánh mất nhiều tiềm năng, và cộng đồng ít được hưởng lợi từ các sản 
phẩm trên. 

Theo TS. Chu Mạnh Trinh, nếu xây dựng tour du lịch sinh thái, làng quê thành 
một câu chuyện dựa trên tiềm năng sẵn có của Cẩm Thanh, mà đích thực người 
nông dân làm hướng dẫn viên thì nơi đây sẽ là điểm du lịch hấp dẫn, lôi cuốn du 
khách. Đồng thời đây sẽ là sản phẩm du lịch độc đáo không chỉ tại Việt Nam, mà 
còn trên thế giới. 

“Chúng ta phải làm sao để du khách đến đây không chỉ tham quan, nghỉ dưỡng, 
thưởng thức ẩm thực xong rồi về. Điều cốt lõi là khiến du khách cảm nhận được câu 
chuyện ấn tượng mà họ trải nghiệm trong một ngày tại Cẩm Thanh. Và mình xây 
dựng họ từ một khách du lịch trở thành những tình nguyện viên quảng bá sản phẩm 
của cộng đồng nơi đây một cách hiệu quả” - TS. Chu Mạnh Trinh nói. 

Đề án “Tour du lịch sinh thái” vừa hoàn thiện, được Ban Quản lý Khu bảo tồn 
biển Cù Lao Chàm trình ra để lấy thêm ý kiến của các chuyên gia, công ty lữ hành, 
doanh nghiệp. Sau đó áp dụng để Cẩm Thanh sẽ là điểm du lịch sinh thái nông 
nghiệp. Trong đó người nông dân chính là chủ thể, từ khâu hướng dẫn khách làm 
nông, đến đưa khách đi tham quan và thuyết minh cho du khách… 

Mới đây, tại hội thảo lấy ý kiến cho sản phẩm tour du lịch sinh thái mới tại 
Cẩm Thanh, hầu hết hãng lữ hành, doanh nghiệp du lịch, chính quyền địa phương và 
cộng đồng người dân ủng hộ đề án trên của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao 
Chàm. 
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Các hãng lữ hành và doanh nghiệp du lịch tin tưởng, chính người nông dân, 
văn hóa làng và những điều dân dã, thô sơ sẽ kết nối lại thành một câu chuyện du 
lịch lôi cuốn du khách theo từng chặng đường tham quan. Tất cả hy vọng, khi áp 
dụng đề án không chỉ giúp địa phương phát triển mạnh về du lịch, người dân có thu 
nhập cao mà còn bảo tồn được nét văn hóa cũng như các làng nghề truyền thống. 

Minh Quân 

* Xã đảo làm du lịch thân thiện bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 09/8/2018 

Thời gian qua, với sự hỗ trợ tích cực của TP.Hội An, xã đảo Tân Hiệp đã huy 
động nhiều nguồn lực, kết hợp giữa thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế với 
tăng đầu tư từ ngân sách để tập trung phát triển hạ tầng, thực hiện xã hội hóa trong 
phát triển du lịch Cù Lao Chàm. 

Từ sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đảo Tân Hiệp, đến 
nay hệ thống tour, tuyến tham quan, điểm du lịch ở Cù Lao Chàm đã được hình 
thành bài bản. Trong đó, các sản phẩm du lịch có lợi thế được chú ý xây dựng như: 
du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch biển, gắn với khám phá và bảo tồn 
biển. Bên cạnh đó, cảnh quan sinh thái, văn hóa ở Cù Lao Chàm phong phú cũng là 
hấp lực lớn đối với du khách như: làng chài, nghề đan võng từ cây ngô đồng; các lễ 
hội văn hóa truyền thống, ẩm thực đặc trưng của cư dân vùng biển đảo... Một sản 
phẩm đặc sắc khác chính là sự thành công trong việc kiên trì vận động nhân dân và 
du khách “Nói không với túi ny lon”, giữ gìn môi trường biển đảo, được du khách 
khắp nơi trong nước và thế giới biết đến như một địa chỉ điển hình về môi trường 
xanh sạch và thân thiện với con người. Mới đây, Tân Hiệp - Cù Lao Chàm ghi thêm 
dấu ấn khi phát động “Nói không với ống hút nhựa”. 

Người dân hưởng lợi 

Cùng với việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, 
cảnh quan, môi trường cũng tiếp tục được chăm sóc, tạo cho diện mạo xã đảo ngày 
càng đổi thay theo hướng xanh, sạch, đẹp hơn. Nhiều điểm dừng chân, nhà vệ sinh, 
hệ thống cầu cảng, trồng cây tạo cảnh quan tại các tuyến du lịch, các khu chợ, khu 
hàng lưu niệm được quy hoạch, xây dựng… từng bước đáp ứng yêu cầu của du 
khách. Các bãi biển, điểm tham quan, khu lặn ngắm san hô, rừng nguyên sinh, cây 
di sản đã được đưa vào chương trình tham quan, tạo thêm sản phẩm mới phục vụ du 
khách. Ông Trần Tấn Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp khẳng định, nhờ gắn kết 
chặt chẽ giữa phát triển du lịch với bảo vệ cảnh quan, môi trường nên thương hiệu 
du lịch Cù Lao Chàm ngày càng được khẳng định. “Từ năm 2009 đến nay cùng với 
sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, TP.Hội An, hạ tầng đầu tư cho xã đảo Tân Hiệp được 
khang trang, đẹp hơn, thương hiệu du lịch Cù Lao Chàm đã hình thành và phát triển. 
Lĩnh vực du lịch hiện nay chiếm khoảng 80 - 90% kinh tế của địa phương; thu nhập 
từ du lịch đem lại kinh tế ổn định hơn cho người dân” - ông Dũng nói. 

Du lịch phát triển, cơ cấu kinh tế của xã đảo Tân Hiệp đã chuyển dịch tích cực 
theo hướng tăng tỷ trọng du lịch và dịch vụ, giải quyết nhiều việc làm cho nhân dân. 
Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 của xã đảo chỉ khoảng 13 triệu đồng, đến 
năm 2017 đã đạt hơn 40 triệu đồng. Ông Huỳnh Giang ở thôn Bãi Ông chia sẻ: 
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“Quá trình phát triển của xã đảo rõ nhất là ở những năm gần đây, từ khi được 
UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Từ chỗ sống chủ yếu dựa 
vào đánh bắt hải sản, làm nghề chài lưới, người dân Tân Hiệp dần chuyển sang làm 
dịch vụ du lịch, đặc biệt là mở nhà hàng, homestay… Đến bây giờ thực sự mà nói 
người dân chúng tôi cũng không nghĩ có được sự phát triển vượt đà như hôm nay. 
Không ít người từ chỗ không có công ăn việc làm, từ hộ nghèo mà nay đã trở thành 
hộ khá, giàu”. 

Gắn với bảo tồn  các giá trị 

Ông Trần Tấn Dũng cho hay, trong những năm đến xã đảo Tân Hiệp xác định 
phát triển trên cơ sở tạo được sự khác biệt về thương hiệu, phát triển phải dựa trên 
sự bảo tồn cảnh quan, môi trường, khai thác hợp lý tài nguyên, giữ vững bản sắc văn 
hóa truyền thống để Cù Lao Chàm luôn là điểm đến hấp dẫn, được nhiều du khách 
lựa chọn, yêu thích. Vì vậy Tân Hiệp phải hoàn chỉnh quy hoạch du lịch gắn với  
xây dựng xã nông thôn mới, trong đó tập trung quy hoạch không gian, kiến trúc, xây 
dựng, phân định mốc tuyến giữa các khu vực quốc phòng và dân sinh, khu vực được 
khai thác du lịch và bảo tồn khu dự trữ sinh quyển, tránh phá vỡ cảnh quan, ô nhiễm 
môi trường sinh thái. “Du lịch Cù Lao Chàm bây giờ được chúng tôi chọn định 
hướng là phải phát triển trên cơ sở bảo tồn nghiêm ngặt các giá trị về thiên nhiên, về 
môi trường cũng như các giá trị về văn hóa tinh thần của cư dân miền biển. Chúng 
tôi lấy đó làm trục chính để phát triển du lịch, đưa du khách đến tìm hiểu Cù Lao 
Chàm không những là nơi có cảnh quan đẹp, có thiên nhiên trong lành mà cũng là 
nơi có văn hóa của người dân thật thà, chất phác đúng như chất của văn hóa miền 
biển. Những hệ giá trị đó phải được lưu giữ để các thế hệ sau này của địa phương kế 
thừa phát triển trên chính quê hương của mình” - ông Dũng nói. 

Du lịch Cù Lao Chàm đã và đang phát triển theo hướng du lịch cộng đồng có 
chất lượng cao và bền vững, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nâng cao dân trí, 
tạo nguồn nhân lực với giữ gìn tài sản văn hóa - nhân văn của cư dân bản địa. Gắn 
với đó là bảo tồn nghiêm ngặt sự đa dạng sinh học trên rừng dưới biển nhằm mang 
lại thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Từ đó cộng đồng 
càng nhận thức rõ vai trò chủ thể và trách nhiệm của mình. Tất cả hướng đến mục 
tiêu xây dựng Cù Lao Chàm thành điểm đến thật sự an toàn, bảo tồn nếp sống chất 
phác, thuần hậu, thân thiện của cư dân... 

Đỗ Huấn 

* Du lịch kích cầu dòng khách Nhật bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số 
ra ngày 13/8/2018 

Sự kiện “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam và Giao lưu văn hóa 
Hội An - Nhật Bản lần thứ XVI-2018” là cơ hội để giới thiệu sản phẩm và tiềm 
năng du lịch Hội An, Quảng Nam đến du khách và doanh nghiệp Nhật Bản. 

Tăng trưởng chậm 

Nhật Bản là thị trường tiềm năng nhưng khó tính nhất trong số các dòng khách 
quốc tế tới Việt Nam. Theo thống kê từ Tổng cục Du lịch, dù xếp thứ 3 trong tốp thị 
trường khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất (sau Hàn Quốc và Trung Quốc) 
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nhưng tỷ lệ tăng trưởng của thị trường khách Nhật lại tương đối thấp trong vài năm 
gần đây. Nếu năm 2016, Việt Nam đón khoảng 720 nghìn lượt khách Nhật thì sang 
năm 2017 con số này chỉ tăng nhẹ lên 820 nghìn lượt, và phấn đấu năm 2018 đón 
khoảng 1 triệu lượt. 

Với Quảng Nam, dù có những lợi thế về văn hóa, lịch sử, nhất là mối quan hệ 
trong quá khứ với đất nước Nhật Bản nhưng tỷ lệ khách Nhật chiếm vị trí chưa cao 
trong cơ cấu khách, thậm chí một số thời điểm còn bị sụt giảm. Cụ thể, năm 2015 có 
45.968 lượt khách Nhật đến tham quan lưu trú (tỷ lệ 5,97%); năm 2016 con số này 
tăng nhẹ lên 58.968 lượt (5,9%) nhưng lại giảm mạnh vào năm 2017 xuống còn 
46.121 lượt  (3,81%). Riêng 6 tháng đầu năm 2018, Quảng Nam đón 30.696 khách 
lưu trú (3,74%), con số khá khiêm tốn so với tổng lượng khách quốc tế lưu trú 
Quảng Nam khoảng 820 nghìn lượt. Theo bà Nguyễn Thị Hồng - Công ty TNHH 
Du lịch châu Á Thái Bình Dương chi nhánh Hội An, so với một số thị trường khác, 
lượng khách Nhật đến Hội An chưa nhiều, bình quân mỗi tháng công ty đón 200 - 
300 khách Nhật, chủ yếu tham quan phố cổ. “Khách Nhật thường yêu cầu đi đến 
những điểm cần đi, giá cả hợp lý, nếu họ trả tiền bao nhiêu sẽ yêu cầu dịch vụ tương 
xứng” - bà Hồng cho biết. 

Những năm 2000 Nhật Bản từng được xem là thị trường khách nổi bật của du 
lịch Việt Nam, khi lượng khách đổ sang Việt Nam du lịch được nhiều người ví von 
“làn sóng”. Khách Nhật thích áo dài, thích ẩm thực Việt, và môi trường du lịch Việt 
Nam được khách Nhật đánh giá là điểm đến an toàn... Bây giờ, những điều kiện ấy 
dù thuận lợi hơn nhưng khách Nhật lại sụt giảm là điều khá kỳ lạ. Ông Hồ Tấn 
Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho rằng, nguyên nhân khiến khách Nhật 
tăng trưởng chậm, ngoài việc có ít đường bay trực tiếp, thời gian chuyến đi của 
khách ngắn…, còn một yếu tố không thể phủ nhận chính là sự khó tính của thị 
trường khách này. “Khách Nhật rất kén điểm đến, bởi họ sẵn sàng chi tiêu nếu đáp 
ứng yêu cầu. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận dịch vụ mình kém, sản phẩm 
nghèo nàn; nguồn nhân lực nói tiếng Nhật hạn chế; chưa kể nhiều khách sạn, nhà 
hàng không có thực đơn, tờ hướng dẫn bằng tiếng Nhật, hay những dịch vụ giải trí 
phù hợp thị hiếu người Nhật.. Mà những điều này khách Nhật rất cần” - ông Cường 
phân tích. 

 

Triển vọng 

Một số ý kiến chuyên gia cho rằng, thị trường khách Nhật khó có khả năng 
bùng nổ tại miền Trung như khách Hàn Quốc hay Trung Quốc nhưng sẽ tăng trưởng 
tốt trong thời gian tới. Điều này dựa vào các yếu tố như sức hút của những Di sản 
văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn, cố đô Huế… hay các lợi thế về văn hóa ẩm thực 
địa phương - những yếu tố phù hợp tâm lý khách Nhật. Đặc biệt, sự xuất hiện của 
các đường bay trực tiếp kết nối Đà Nẵng với những thành phố lớn của Nhật Bản như 
Đà Nẵng - Osaka; Đà Nẵng - Tokyo… sẽ đóng vai trò quan trọng đưa khách đến 
miền Trung, lan tỏa ra các nơi khác. Ông Phan Văn Tú - Giám đốc Trung tâm 
Thông tin và xúc tiến du lịch Quảng Nam cho hay, vài năm gần đây, thị trường 
Đông Bắc Á, trong đó có Nhật Bản đã được trung tâm chọn quảng bá thường xuyên 
thông qua hoạt động tham dự hội chợ du lịch hàng năm. “Thật ra, việc xúc tiến thị 
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trường Nhật Bản cũng chỉ mạnh trong 3 - 4 năm gần đây nên hiệu quả chưa thể thấy 
ngay được” - ông Tú nói. 

Khách Nhật đi du lịch phần lớn là người lớn tuổi, hưu trí nên cần sự yên tĩnh, 
nhẹ nhàng, thích những điểm có phong cảnh đẹp, các di tích lịch sử văn hóa, ẩm 
thực độc đáo… Vì vậy, Hội An được đánh giá tiềm năng trong chương trình nghỉ 
dưỡng của thị trường khách này khi đến Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ 
tịch UBND TP.Hội An cho biết, thời gian qua ngoài các hoạt động giao lưu nhân 
dân, giao lưu văn hóa, thành phố cũng tổ chức nhiều sự kiện tuyên truyền quảng bá 
hình ảnh Hội An tại Nhật Bản. Mới đây, tháng 5/2018 Lễ hội văn hóa Việt Nam tại 
Nhật Bản đã được tổ chức khá hoành tráng tại đất nước hoa anh đào và sắp đến là sự 
kiện “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam và Giao lưu văn hóa Hội An - 
Nhật Bản lần thứ XVI-2018” hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn mục tiêu thu hút 
khách Nhật đến Hội An. “Thực ra, sản phẩm du lịch Hội An đối với khách Nhật rất 
phù hợp. Thứ nhất là quá khứ giao lưu văn hóa Hội An và Nhật Bản rất tốt. Thứ hai, 
hình ảnh Hội An đã được các kênh truyền hình tại Nhật Bản như NHK, MTV quảng 
bá  rất mạnh. Thứ ba, người Nhật yêu Hội An” - ông Sơn chia sẻ. 

Câu chuyện kích cầu dòng khách Nhật vẫn đang được ngành du lịch Quảng 
Nam nỗ lực từng ngày… 

Vĩnh Lộc - Lê Quân 

6. AN TOÀN GIAO THÔNG 

* Tìm lời giải cho giao thông Hội An bài viết đăng trên Báo Công an Thành 
phố Đà Nẵng số ra ngày 03/8/2018 

Khói bụi, tiếng ồn, quá tải, hỗn loạn là những gì thường xuyên được nhắc đến 
khi nói về giao thông tại TP Hội An (Quảng Nam). Khi lượng du khách đang ngày 
một tăng đã kéo theo lượng phương tiện đến Hội An ngày càng nhiều. Và giải pháp 
nào để quản lý giao thông trong phố cổ vẫn là bài toán chưa có đáp án. 

Tranh nhau đón khách 

Xe khách lữ hành, xe máy, ô-tô cá nhân đến những phương tiện không động cơ 
như xích lô, xe đạp đều hiện diện trên đường phố Hội An khiến giao thông khu vực 
phố cổ luôn trong tình trạng lộn xộn. Trong khi đó tuyến đường nhỏ, bãi giữ xe quá 
tải là những nguyên nhân chính khiến giao thông luôn trong tình trạng tắc nghẽn. 
Cao điểm nhất là khoảng từ 16 giờ khi lượng khách các nơi đổ về đông đúc thì cũng 
là lúc giao thông Hội An rơi vào “bế tắc”.  Đầu tiên là hàng chục chiếc taxi xếp 
thành hai hàng dọc bủa vây trước quảng trường Sông Hoài. Thậm chí, cánh cổng cơ 
quan Trung tâm Văn hóa-Thể thao&Du lịch TP Hội An cũng bị xe ô-tô phục vụ chở 
khách thường xuyên án ngữ. Tiếp theo là các tuyến đường chính đi vào phố cổ như 
Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo cũng quá tải. Bên cạnh đó, đủ các loại xe khách từ 7 
đến 45 chỗ ngồi thường xuyên chọn trục đường Cao Hồng Lãnh làm chỗ đậu xe 
đưa-đón khách một cách bừa bãi đã “vẽ” nên bức tranh giao thông “không giống 
ai”. Chị Mai Thị Huyền (du khách Hà Nội) than thở: Hà Nội những ngày này chật 
chội, nóng nực nên gia đình chúng tôi mới chọn Hội An làm điểm đến vì nơi này là 
phố cổ lại đang xây dựng thành phố xanh. Thế nhưng từ chiều đến giờ đi dạo phải 
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né tránh xe cộ rất nhiều. Khách sạn tôi ở nằm bên ngoài phố cổ nên mỗi lần di 
chuyển rất mệt mỏi. Ngoại trừ khu vực bị cấm xe thì những điểm ở bên ngoài lại tập 
trung rất đông phương tiện, chẳng thấy đâu là vẻ bình yên”. 

Việc quá tải các phương tiện không chỉ làm ảnh hưởng đến du khách mà cả 
cánh tài xế cũng “bó tay”. Trao đổi với một vài tài xế xe khách lữ hành, họ bảo vẫn 
biết việc đậu đỗ là sai quy định nhưng cũng đành chấp nhận vì những bãi đỗ xe 
trong lòng phố cổ không đủ diện  tích. “Mỗi lần chở khách về đến đây tìm được một 
chỗ đậu xe rất khó, đi về trễ là không có chỗ. Nhưng nếu mình đậu xe xa ở bên 
ngoài thì làm gì có khách”, một lái xe phân trần. Nhưng không chỉ các phương tiện 
gây ra sự lộn xộn này mà trên thực tế cách quản lý giao thông ở Hội An cũng còn rất 
nhiều vấn đề đáng bàn. Nhất là thời gian qua sự xuất hiện của các phương tiện Grab 
càng làm cho khu vực phố cổ mất đi vẻ yên bình. Vừa qua, Taxi Mai Linh Hội An 
đã có báo cáo về việc thời gian qua có rất đông phương tiện Grab taxi đón khách tại 
Hội An trong khi chưa được sự cho phép thử nghiệm tại Hội An. Có mặt tại Hội An, 
chúng tôi ghi nhận tình trạng nhiều xe ô-tô đón khách vô tư ra vào các tuyến đường 
mà không chịu bất kỳ sự quản lý nào. Những phương tiện này không có hộp đèn 
cũng không có dấu hiệu nhận biết nhưng vẫn đậu đỗ, đón khách như taxi truyền 
thống. Điều này càng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý, tổ chức 
giao thông ở Hội An. 

 

Dùng xe điện trung chuyển khách vào phố cổ 

Trước thực tế này, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP Hội An 
cho biết TP đang tiến hành hiện thực hóa ý tưởng về việc dùng xe điện để trung 
chuyển khách vào Hội An. Theo đó, trước thực tế 5 bãi đậu đỗ xe với quy mô nhỏ 
phải chịu sức ép quá lớn từ việc quá tải xe du lịch, Phòng Quản lý đô thị đang xúc 
tiến triển khai xây dựng Trung tâm đón tiếp du khách. Theo đó, 3 vị trí sẽ được quy 
hoạch phục vụ làm bãi đỗ xe gồm: 1,9ha trên đường Hùng Vương (gần chợ Viên 
Giác), 1,1ha cuối đường Lý Thường Kiệt và 1,1 ha gần ngã tư giao nhau giữa Lý 
Thường Kiệt-Hai Bà Trưng”. Việc quy định toàn bộ các phương tiện từ 16 chỗ trở 
lên bắt buộc phải vận chuyển khách đến 3 bãi đậu đỗ này và dùng xe điện trung 
chuyển khách vào phố cổ của Phòng Quản lý đô thị đã được lãnh đạo thành phố 
nhất trí. “Mặc dù đã áp dụng hàng loạt các giải pháp với kinh phí đầu tư lên đến 
hàng tỷ đồng, thế nhưng vấn nạn kẹt xe vẫn đang là “bài toán” khó đối với chính 
quyền thành phố. Hy vọng việc trung chuyển khách bằng xe điện sẽ giúp TP giải 
quyết bài toán kẹt xe và giữ gìn không gian xanh cho phố cổ”, ông Sơn cho biết. 

Đồng Dao 

* Tuyên truyền đảm bảo an toàn điện và PCCC tại phố cổ Hội An thông tin 
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 04/8/2018 

Hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018, sáng nay 04/8, Đoàn 
thanh niên Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ Công 
an tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên Điện lực Quảng Nam, Đoàn phường Minh An 
(TP.Hội An) tổ chức chương trình Tuổi trẻ xung kích chung tay đảm bảo an toàn 
điện, an toàn PCCC khu phố cổ Hội An. 
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Trên 5 tuyến phố chính: Phan Chu Trinh, Trần Phú - Nguyễn Duy Hiệu, 
Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng - Phan Bội Châu và Nguyễn Phúc Chu, đoàn viên 
thanh niên các đơn vị đến từng nhà hộ dân để phát tờ rơi, hướng dẫn đảm bảo an 
toàn PCCC và trong sử dụng điện. 

Trong đó, tập trung hướng dẫn cách sử dụng, kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng 
các phương tiện chữa cháy tại chỗ hiện có của các cơ sở kinh doanh, hộ dân trong 
phố cổ; hướng dẫn biện pháp thoát nạn trong đám cháy, an toàn PCCC trong sử 
dụng điện, gas. 

Người dân còn được hướng dẫn cách khắc phục, thay thế các sự cố hư hỏng có 
thể gây mất an toàn trên hệ thống điện thuộc các tuyến đường và nhà dân trong khu 
vực phố cổ. 

 Mỹ Linh 

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

* Căn cứ Công văn số 828/SNgV-LS ngày 03/8/2018 của Sở Ngoại vụ tỉnh 
Quảng Nam về việc Hãng truyền hình Abema(Nhật Bản) hoạt động báo chí tại tỉnh 
Quảng Nam, theo Giấy phép hoạt động số 181/GP-BC ngày 26/7/2018 của Vụ 
Thông tin Báo chí – Bộ Ngoại giao có giá trị đến hết ngày 09/8/2018. Đoàn quay 
phim gồm 29 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 và Truyền 
thông và bà Võ Nguyệt Kiều Nga – Phó Trưởng phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở 
nước ngoài, Sở Ngoại vụ đi cùng. Thời gian hoạt động của đoàn: 06-08/8/2018. 
Mục đích của đoàn quay phim thực hiện phóng sự truyền hình mang tên “Kyo suki 
ninarimashita”, nhằm giới thiệu về văn hóa ẩm thực và địa điểm tham quan du lịch 
của Việt Nam, trong đó có phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

 
 

Nơi nhận: 

- Sở VH, TT và DL 
- Sở TT và TT 
- Các đ/c ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; 
- Uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố; 
- Các Ban xây dựng Đảng Thành ủy; 
- VP Thành ủy; 
- VP HĐND-UBND thành phố; 
- Thường trực HĐND thành phố; 
- Ban KTXH, Ban Pháp chế HĐND thành phố; 
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 
- Các phòng, ban, đoàn thể; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VP. 

 
 
 


