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Từ ngày 01/9 đến ngày 10/9/2019 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 

* Gần đây, báo chí hoàng loạt đăng tin về Hội An được Trang Tạp chí 
Travel + Leisure bình chọn: Hội An: "Thành phố quyến rũ nhất thế giới 
2019" (Báo VN Media.vn, số ra ngày 09/9/2019), Hội An giành giải thưởng 
thành phố quyến rũ nhất thế giới (Báo Thời đại, 08/9), Hội An giành giải 
thưởng thành phố quyến rũ nhất thế giới (Báo Tổ quốc, 08/9), Vượt qua 7 
địa danh nổi tiếng, Hội An nhận giải thành phố quyến rũ nhất thế giới (Báo 
Tiền phong, 08/9)… 

Biểu tượng giải thưởng "Thành phố quyến rũ nhất thế giới 2019" đã được 
đại diện tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel + Leisure trao cho lãnh đạo 
thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam). Trước đó, vào tháng 7/2019, độc giả tạp 
chí đã bình chọn Hội An là "Thành phố quyến rũ nhất thế giới 2019". 

Trong danh sách bình chọn Top 10 danh sách các thành phố được độc giả 
tạp chí du lịch Travel + Leisure bầu chọn, Hội An của Việt Nam đứng ở vị trị 
đầu tiên với 90,39 điểm. Tiếp đến là Chiang Mai (Thái Lan) với 89.56 điểm; 
Ubud (Indonexia) với 89.08 điểm; Tokyo (Nhật Bản) với 88.95 điểm; Kyoto 
(Nhật Bản) với 88.42 điểm; Udaipur (Ấn Độ) với 87.80 điểm; Bangkok (Thái 
Lan) với 86.52 điểm; Osaka (Nhật Bản) với 86.32 điểm; Siem Reap 
(Campuchia) với 86.21 điểm; và Jaipur (Ấn Độ) với 86.17 điểm. 

Được biết, vào ngày 16/7, Google Doodles lần đầu tiên vinh danh Đô thị cổ 
Hội An trên trang chủ Google Tiếng Việt (Google.com.vn), một Di sản văn hóa 
thế giới theo UNESCO và "Thành phố quyến rũ nhất thế giới 2019" theo độc giả 
tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel + Leisure bình chọn trong tháng 7/2019. 
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Doodle, một địa danh cụ thể của Việt Nam 
được chọn để vinh danh. 

http://vnmedia.vn/du-lich/201909/hoi-an-thanh-pho-quyen-ru-nhat-the-
gioi-2019-639776/ 

2. SỰ KIỆN –VẤN ĐỀ 

* Hội An đầu tư 48 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ năm học 
mới, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam, số ra ngày 03/9/2019 

; 
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Chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020, TP.Hội An đã đầu tư hơn 48 tỷ 
đồng xây dựng và sửa chữa các trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Cùng với 
thành phố, các xã, phường cũng đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo trường học 
tại địa phương với tổng kinh phí 4,28 tỷ đồng; một số trường còn tự đầu tư sửa 
chữa với kinh phí 2,36 tỷ đồng, vận động xã hội hóa sửa chữa trường lớp với số 
tiền 1,06 tỷ đồng. Trước thềm năm học mới, TP.Hội An đầu tư mua sắm trang 
thiết bị, tài liệu phục vụ công tác dạy và học với kinh phí hơn 8 tỷ đồng, đóng 
mới 420 bộ bàn ghế học sinh, 12 bộ bàn ghế giáo cấp cho các trường. 

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201909/hoi-an-dau-tu-48-ty-dong-
xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-nam-hoc-moi-870810/ 

* Thành đoàn Hội An tuyên dương điển hình thực hiện Di chúc Bác Hồ 
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam, số ra ngày 06/9/2019 

 Chiều 5/9, Thành đoàn Hội An tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm thực 
hiện Di chúc Bác Hồ, 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện. 

Cụ thể, Đoàn đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng để hiệu 
triệu lớp thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến, tiêu biểu như: “Thanh 
niên lập nghiệp”, “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc”, “Tuổi trẻ sáng tạo”... 

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đầu 
năm 2019, Thành đoàn đã phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ thành phố với chủ 
đề “Tuổi trẻ Hội An nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, tạo nên đợt sinh hoạt chính 
trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 
nhận thức, tư tưởng và hành động trong mỗi bạn trẻ… 

Tại chương trình kỷ niệm, Thành đoàn Hội An tuyên dương 20 tập thể, cá 
nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Di chúc Bác Hồ. 

http://baoquangnam.vn/chinh-tri/hoc-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-
chi-minh/201909/thanh-doan-hoi-an-tuyen-duong-dien-hinh-thuc-hien-di-chuc-
bac-ho-871353/ 

* Sự kiện 20 năm, đô thị cổ Hội An và khu Đền tháp Mỹ Sơn được 
Unsesco công nhận là di sản văn hóa thế giới là nội dung được báo chí cập 
nhật liên tục trong thời gian gần đây như: Vai trò cộng đồng trong bảo tồn, 
phát huy giá trị di sản (Báo Chính phủ, số ra ngày 09/9), Nêu cao vai trò cộng 
đồng trong phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới (Báo Nhân dân, 08/9/2019), 
Hội An mang quá khứ vào tương lai (Báo Văn hóa, số ra ngày 06/9/2019), 20 
năm Đô thị cổ Hội An Báo ANTV, số ra ngày 09/9/2019 

Hay Báo Đại đoàn kết có bài: Cộng đồng bảo tồn di sản - bài học từ 
Hội An số ra ngày 10/9/2019 

Sau 20 năm được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, Đô thị 
cổ Hội An và khu Đền tháp Mỹ Sơn đã trở thành “điển hình” ở việc đề cao vai 
trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. 
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Cách làm hiệu quả 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, kể từ khi khu Đô thị cổ Hội An 
và khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới 
đến nay địa phương đã triển khai nhiều nhóm giải pháp trong việc bảo tồn và 
phát huy giá trị di sản. Trong đó, từ năm 1999 đến nay, Đô thị cổ Hội An đã 
thực hiện tu bổ 459 di tích. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng đã phê duyệt Dự án 
đầu tư tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ sụp đổ thuộc Di sản Văn hóa thế 
giới Hội An và đã có 72 di tích tại đây được tu bổ khẩn cấp. Thực hiện Dự án 
Phòng trừ côn trùng hại gỗ (chống mối mọt) trong khu phố cổ Hội An cho 1.521 
di tích với và chống mối cho 31 di tích vùng ven. Tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, 
bằng nhiều nguồn vốn, trong 20 năm qua đã tu bổ 11 tháp Chăm và 6 hạng mục 
hỗ trợ cho công tác bảo tồn với tổng kinh phí hơn 166 tỷ đồng… 

Bên cạnh đó, về công tác bảo tồn, phát huy giá trị, sau 20 năm được công 
nhận thì tốc độ phát triển kinh tế du lịch, đời sống kinh tế, văn hóa của cộng 
đồng người dân tại 2 di sản văn hóa thế giới đã đạt được những kết quả tích cực. 
Lượng du khách đến Hội An năm 2018 đã đạt hơn 2,3 triệu lượt khách. Hiện ở 
Hội An đã có 638 cơ sở lưu trú với 10.464 phòng. Thu nhập bình quân đầu 
người hiện nay đạt gần 46 triệu đồng/năm. Còn tại Mỹ Sơn, lượng khách đến 
tham quan trong năm 2018 đạt gần 399.657 lượt, doanh thu đạt 62,170 tỉ đồng. 
Hiện nay, hạ tầng du lịch cũng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt nhu 
cầu du khách. 

Có thể nói, đây là những con số ấn tượng mà Hội An nói riêng và Quảng 
Nam nói chung, đặc biệt là việc gắn kết giữa cộng đồng và các cơ quan quản lý 
để xứng đáng với danh hiệu Di sản Văn hóa thế giới. Trong đó, ông Nguyễn Chí 
Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản Hội An chia sẻ: “Để có 
được những thành công này Hội An đã tận dụng tốt 3 yếu tố nêu trên để phục vụ 
cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản trên địa bàn”. Theo ông Trung, 
để có sự gắn kết giữa cộng đồng và các cấp chính quyền Hội An phải đặt ra 
những quy chế trong từng lĩnh vực cụ thể để người dân tham gia, như quy chế về 
quản lý, tu bổ, sử dụng khu phố cổ; Quy chế về trật tự kinh doanh; Quy chế về 
biển hiệu quảng cáo; Quy chế về tham quan, du lịch; Quy chế về hoạt động du 
lịch trên sông; Quy chế về các cơ chế phối hợp quản lý di sản. Đặc biệt, các quy 
chế này chi phối cơ chế quản lý, sử dụng di tích; quy định việc buôn bán, làm du 
lịch trong di tích; quy định các hạng mục sửa chữa, thời gian cho phép sửa chữa 
các di tích, nhất là những di tích hạng 1, hạng 2 và cả hạng đặc biệt...  Bên cạnh 
đó, để đưa các quy chế đi vào cuộc sống, nhiều năm qua chính quyền TP Hội An 
đã ban hành “cẩm nang” chi tiết từng nội dung, lĩnh vực, đặc biệt là chi tiết từng 
ngôi nhà cổ thuộc hạng nào, khu vực nào, khi muốn sửa thì được sửa những gì, 
hạng mục nào; thời gian sửa chữa; thời gian cấp phép bao lâu... để các chủ di 
tích căn cứ thực hiện… 

Thích nghi để phát triển 

Khu Đô thị cổ Hội An hay Khu Đền tháp Mỹ Sơn cũng đang đối mặt với 
không ít khó khăn giữa bảo tồn, phát huy di sản với mặt trái của kinh tế thị 
trường, nhất là xu thế nhập cư ngày càng đông từ khắp mọi nơi về Hội An làm 
ăn, buôn bán, du lịch… Bởi thực tế với sức hút của các khu Di sản đồng nghĩa 



 4

với việc lượng người đến ngày một đông sẽ tạo nên nhiều áp lực về giao thông; 
nơi ở và sinh hoạt, buôn bán, môi trường sinh thái... Thực tế cho thấy việc gắn 
kết phát triển du lịch, kinh tế sẽ kéo theo những nguy cơ làm nhiều nét truyền 
thống của Hội An xưa bị phai nhòa, một số di tích quá tải, hư hỏng, xuống 
cấp… 

Theo TS Lê Thị Minh Lý- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy 
giá trị Di sản Văn hóa Việt Nam, di sản ký ức là yếu tố quan trọng để gia tăng 
giá trị thặng dư cho các di sản. Chính hồi ức của những nhà khoa học khi thực 
hiện nghiên cứu, ký ức của cộng đồng dân cư khi tham gia, bảo vệ và tôn tạo di 
sản chính là phần còn thiếu để tạo nét riêng, tạo hồn cho các Di sản văn hóa. 
Cũng theo TS Lý, cần nhìn lại và đánh giá những di sản nào gắn liền với Hội 
An, Mỹ Sơn. Trong đó, có di sản có thể tái sáng tạo để tạo ra kinh tế, giá trị gia 
tăng về vật chất, tinh thần. Hai di sản Đô thị cổ Hội An và Đền tháp Mỹ Sơn vẫn 
chưa có sự ưu tiên cho các di sản cần bảo vệ. Vì vậy, cần kiểm kê dựa vào cộng 
đồng. Trong khi đó, theo các nguyên tắc của UNESCO, bảo vệ di sản cần lôi 
kéo sự tham gia của các cộng đồng, nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ… 

Di sản văn hóa do tiền nhân sáng tạo đã vượt qua sự tác động khắc nghiệt 
của môi trường tự nhiên, xã hội, sự tàn phá của chiến tranh, thời gian và cho đến 
nay bao thế hệ con người Quảng Nam vẫn trân trọng, nâng niu, giữ gìn, bảo tồn, 
phát huy. Việc huy động sức mạnh cộng đồng trong công tác quản lý, bảo tồn và 
phát huy các giá trị di sản hiện vẫn được chính quyền và người dân ở đây chăm 
lo giữ gìn. Nỗ lực của cộng đồng dân cư chính là yếu tố cơ bản, quyết định sự 
sống còn của Di sản văn hóa, không chỉ với Hội An, hay Mỹ 
Sơn.                                                         

http://daidoanket.vn/van-hoa/cong-dong-bao-ton-di-san-bai-hoc-tu-hoi-an-
tintuc446905 

3. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 

 Mới đây, Hiệp hội du lịch Quảng Nam tổ chức Hội thảo về Hội An hướng 
tới du lịch không rác thải là nội dung được các báo phản ánh như: Hội An 
hướng tới Du lịch không rác thải nhựa (Báo VOV.vn), Quảng Nam: Cam 
kết phát triển ‘Du lịch không rác thải nhựa’ (Báo Chính phủ)… 

Báo Kinh tế và Đô thị có bài: Du lịch Quảng Nam nói không với rác thải 
nhựa, số ra ngày 09/9/2019 

Ngày 9/9, tại TP Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam và Hiệp hội Du lịch tỉnh 
này phối hợp với tổ chức UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Phát triển du 
lịch bền vững Quảng Nam 2019 - “Du lịch không rác thải nhựa”. 

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn bàn thảo các vấn đề: Tầm quan trọng phát triển 
du lịch bền vững - Du lịch không rác thải nhựa cho Quảng Nam; thúc đẩy giải 
pháp phát triển sản phẩm du lịch xanh, dễ tiếp cận trong chuỗi giá trị du lịch; tạo 
môi trường khởi nghiệp đổi mới và thiết kế sáng tạo trong du lịch. 

Tham dự Hội thảo có hơn 200 đại biểu là những diễn giả uy tín trong nước 
và quốc tế; đại diện các cơ quan, ban ngành Trung ương và tỉnh Quảng Nam, 
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các doanh nghiệp du lịch và những nhà chuyên môn có kinh nghiệm hoạt động 
trong lĩnh vực phát triển du lịch bền vững. 

ại Hội thảo, ông Võ Phùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng 
Nam cho biết, Hiệp hội quyết tâm kêu gọi cho một môi trường du lịch trên địa 
bàn “xanh”, du lịch “trách nhiệm”- phát triển bền vững trong tương lai, đáp ứng 
nhu cầu cạnh tranh năng lực du lịch trong khu vực và toàn cầu. 

“Thông qua Hội thảo, chúng tôi đặt niềm tin về sự phát triển một cung 
đường du lịch “xanh”- những khát khao đi đến thành công khởi nguồn từ các 
giải pháp hành động vì du lịch “Không rác thải nhựa”, qua đó góp phần tăng 
thêm gia tốc để xác lập hệ sinh thái bền vững, thúc đẩy các ý tưởng khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế du lịch có trách nhiệm của tỉnh nhà”, ông 
Phùng cho hay. 

Vấn đề cấp bách với tỉnh Quảng Nam bây giờ chính là rác thải, trong đó rác 
thải nhựa đang ở mức báo động. Điều này đòi hỏi tỉnh Quảng Nam cần phải có 
những giải pháp, hành động quyết liệt. Vì vậy, theo ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Quảng Nam, việc thay đổi thói quen sử dụng rác thải nhựa, túi 
ni lon cần được quan tâm, thúc đẩy để cộng đồng xã hội tham gia, nhất là trên 
môi trường từ lĩnh vực du lịch. Làm tốt vấn đề này, Quảng Nam sẽ góp phần 
cùng cả nước nói không với rác thải nhựa, tạo ra môi trường du lịch an toàn và 
phát triển bền vững. 

Trong khi đó, theo ông Michael Goft - Trưởng Đại diện Văn phòng của 
UNESCO tại Việt Nam cho hay, UNESCO cam kết và đồng hành cùng với tỉnh 
Quảng Nam thực hiện các chiên dịch cũng như hoạt động vì môi trường du lịch 
xanh, không rác thải nhựa. 

Đại diện các tổ chức quốc tế, các hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan đã 
khẳng định sự cam kết chung tay hành động của Hiệp hội du lịch Quảng Nam, 
với UBND tỉnh Quảng Nam về “Môi trường du lịch không rác thải nhựa”. 

http://kinhtedothi.vn/du-lich-quang-nam-noi-khong-voi-rac-thai-nhua-
352084.html 

* Giữ “kho báu” thiên nhiên ở Cù Lao Chàm, bài viết đăng trên Báo 
Tài nguyên và Môi trường, số ra ngày 08/9/2019 

Sau 10 năm Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) được UNESCO công nhận 
Khu dự trữ sinh quyển thế giới (2009-2019), du khách đến đây tăng gần 30 lần. 
Trong bối cảnh Cù Lao Chàm đang trước áp lực nặng nề về việc suy giảm các 
nguồn lợi tài nguyên thì câu chuyện bảo tồn song hành phát triển du lịch đang 
đặt ra nhiều thách thức từ du lịch.  

Trước tình hình đó, để Cù Lao Chàm không bị áp lực cần có biện pháp bảo 
vệ và khai thác có kế hoạch. Điều cốt lõi của kế hoạch phát triển du lịch Cù Lao 
Chàm bền vững là phải giữ gìn, khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên từ rừng đến biển. Để đảm bảo yêu cầu này, rất cần những nỗ của 
cộng đồng dân cư, những nhà làm du lịch và cả khách du lịch. 

https://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/giu-kho-bau-thien-nhien-o-
cu-lao-cham-1273993.html 
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4. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 

* Hội An điều chỉnh mạng lưới cơ sở lưu trú, bài viết đăng trên Báo 
Quảng Nam, số ra ngày 04/9/2019 

TP.Hội An vừa phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển 
mạng lưới cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn từ nay đến năm 2020 trên cơ sở đảm 
bảo đúng quy định của pháp luật, tạo sự công bằng cho các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu và phát triển bền vững. 

Nội dung chủ yếu là điều chỉnh những quy định không còn phù hợp, bổ 
sung những nội dung mới trong định hướng phát triển; đặc biệt là đổi mới quy 
trình cấp phép, quản lý, kiểm tra hoạt động của các cơ sở dịch vụ lưu trú du lịch 
theo yêu cầu cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận tiện, thông 
thoáng cho các tổ chức, công dân trên cơ sở đảm bảo công bằng, quyền lợi và 
nghĩa vụ của tất cả tổ chức, công dân có nhu cầu. 

Theo đó, UBND thành phố chỉ cho phép phát triển các loại hình cơ sở lưu 
trú du lịch là khách sạn thành phố và khách sạn nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch, biệt 
thự du lịch, homestay. Riêng địa bàn xã đảo Tân Hiệp chỉ cho phép phát triển 
loại hình biệt thự du lịch và homestay. Về không gian và phạm vi phát triển, 
không cho phép phát triển các loại hình dịch vụ lưu trú du lịch tại khu vực 1 và 
khu vực 2A (kể cả nhà ở nằm trong các kiệt, hẻm thuộc khu vực này). 

Đối với các khu vực trung tâm làng nghề ở Trà Quế (Cẩm Hà), Nam Diêu 
(Thanh Hà) và một số điểm đang phát triển nóng về du lịch như thôn Vạn Lăng, 
Thanh Tam (xã Cẩm Thanh), toàn bộ xã Cẩm Kim thì tạm dừng phát triển loại 
hình khách sạn, cho phép phát triển loại hình biệt thự, homestay. Các tuyến 
đường có mật độ giao thông cao, bao gồm một số đoạn trên đường Hùng 
Vương, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Cửa Đại... chỉ cho phép phát triển loại 
hình homestay, riêng đối với những thửa đất có diện tích từ 1.000m2 trở lên thì 
cho phép kinh doanh loại hình biệt thự. Chỉ phát triển loại hình biệt thự, khách 
sạn du lịch tại các vị trí được xác định cụ thể là đất thương mại – dịch vụ đối với 
các khu vực đã có quy định quản lý xây dựng riêng được UBND tỉnh phê 
duyệt... 

http://baoquangnam.vn/kinh-te/thuong-mai-dich-vu/201909/hoi-an-dieu-
chinh-mang-luoi-co-so-luu-tru-871007/ 

* Bảo tồn tài nguyên du lịch ở rừng dừa nước Cẩm Thanh,bài viết đăng 
trên Báo Biên phòng, số ra ngày 02/9/2019 

Trung tuần tháng 8, ngay thời điểm chính mùa trung thu, thành phố Hội An 
có đông khách du lịch nhất trong năm. Vấn đề khai thác quá mức rừng dừa nước 
Cẩm Thanh làm du lịch lại được đặt ra khiến UBND xã Cẩm Thanh, thành phố 
Hội An, tỉnh Quảng Nam buộc phải tổng kiểm tra, rà soát lại và siết chặt cơ chế 
quản lý hoạt động du lịch. Đây cũng là thực trạng chung của tất cả các khu du 
lịch hiện đang sử dụng cảnh quan tài nguyên thiên nhiên tại chỗ. 

Việc giao quyền quản lý cho cộng đồng dân cư Cẩm Thanh vẫn là phương 
án tối ưu nhất, đó là giao cho người thụ hưởng, những người thuộc nhóm được 
hưởng lợi từ tài nguyên này. Cộng đồng sẽ được tham gia trong việc lập quy 
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hoạch, kế hoạch, đề án, dự án bảo vệ và phát triển hệ sinh thái, đa dạng sinh học 
rừng dừa nước. Việc tổ chức hoạt động du lịch sinh thái, giải trí và cho thuê môi 
trường xung quanh rừng dừa để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, giải trí sẽ 
được thỏa thuận trên cơ sở lợi ích. 

Như vậy mới có thể bảo tồn và phát triển bền vững rừng dừa nước, trong 
đó, 3 nhóm đối tượng gồm hoạt động quản lý, dịch vụ du lịch, bao gồm địa 
phương, các doanh nghiệp du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch, người dân bơi thuyền 
thúng du lịch; nhóm người dân trồng, sở hữu dừa nước; nhóm đánh bắt, nuôi 
trồng thủy sản trong rừng dừa đều được hưởng lợi từ những tài nguyên do mình 
quản lý và sử dụng. Từ đó, trách nhiệm của người dân được nâng cao cũng như 
tính cộng đồng và mối quan hệ làng xã được cải thiện trên cơ sở chia sẻ lợi ích 
chung.  

Tất yếu, rừng dừa nước khi phân định rõ chủ nhân sẽ hoạt động trên một cơ 
chế mới có trách nhiệm hơn với giá trị lịch sử vốn có của nó. Đây cũng chính là 
những ý kiến được đưa ra tại Hội thảo bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái 
rừng dừa nước Cẩm Thanh vào tháng 8 vừa qua. Hội thảo kì vọng sẽ bảo tồn và 
phát triển tài nguyên du lịch, giảm thiểu áp lực quản lý cho các cơ quan chức 
năng, đồng thời, hướng đến việc nâng cao đời sống cho người dân làm du lịch 
đang dần trở nên chuyên nghiệp.  

http://www.bienphong.com.vn/bao-ton-tai-nguyen-du-lich-o-rung-dua-
nuoc-cam-thanh/ 

* Nhiều công trình xây dựng trái phép lấn chiếm khu du lịch dừa Bảy 
Mẫu, bài viết đăng trên Báo Công an thành phố Đà Nẵng, số ra ngày 03/9/2019 

Sau khi công trình đường dẫn và cầu Cửa Đại (bắc qua sông Thu Bồn) nối 
TP Hội An và H. Duy Xuyên hoàn thành, khu di tích lịch sử rừng dừa Bảy Mẫu 
(xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) trở thành địa điểm hấp dẫn của nhiều 
tour du lịch trong và ngoài nước. Cùng với việc phát triển du lịch, khu di tích 
lịch sử dừa Bảy Mẫu đang đối diện với tình trạng chủ các khu du lịch trong khu 
vực tổ chức xây dựng một số công trình trái phép lấn chiếm dòng chảy, mốc lộ 
giới tuyến đường dẫn cầu Cửa Đại... gây bức xúc trong dư luận địa phương. 

Hy vọng, Cẩm Thanh và TP Hội An có những biện pháp mạnh, xử lý 
những trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của khu di tích rừng dừa 
Bảy mẫu trước "cơn bão" mang tên lấn chiếm. 

http://cadn.com.vn/news/75_212010_nhieu-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-
lan-chiem-khu-.aspx 

* Cửa biển Cửa Đại bị tái bồi lấp gây cản trở cho việc lưu thông tàu thuyền 
của ngư dân và tàu du lịch, để đảm bảo cho việc lưu thông của các phương tiên 
đường thủy bằng cách nạo vét thông luồng là nội dung được Báo Công an nhân 
dân đề cập qua 02 bài viết gần đây như: Đề xuất nạo vét, khơi thông cửa biển 
Cửa Đại (Báo Công an nhân dân, 09/9/2019), Cửa biển Cửa Đại tái bồi lấp, 
hàng ngàn phương tiện thủy nội địa bị ảnh hưởng (Báo Công an nhân dân, 
07/9/2019) 
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Cửa Đại là một cửa biển lớn, nơi thoát lũ cho 2 tuyến sông chính của tỉnh 
Quảng Nam là Thu Bồn và Trường Giang. Trên tuyến này có nhiều phương tiện 
thủy nội địa lưu thông với lưu lượng rất lớn và ngày càng tăng. 

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, năm 2017, 
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã thực hiện việc nạo vét cửa biển Cửa Đại. 
Tuy nhiên, hiện nay qua khảo sát tại vị trí đã được nạo vét có hiện tượng tái bồi 
lấp. 

 Luồng chạy của tàu thuyền đang dịch chuyển dần về phía Tây và có hiện 
tượng thu hẹp lại, có nơi chỉ còn dưới 25m, độ sâu khi nước kiệt dưới 2m, gây 
rất nhiều khó khăn cho hoạt động ra, vào của tàu thuyền (trong đó có hơn 1.000 
tàu cá qua lại trên tuyến luồng), tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường 
thủy; ách tắc giao thông trong mùa mưa lũ năm nay. 

Nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến, UBND 
TP Hội An đã có tờ trình gửi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở GTVT 
Quảng Nam xem xét tiếp tục cho nạo vét khai thông luồng đường thủy nội địa; 
bổ sung thêm các phao tiêu có đèn hiệu để hướng dẫn cho các phương tiện ra 
vào cửa biển được an toàn. 

http://cand.com.vn/doi-song/De-xuat-nao-vet-khoi-thong-cua-bien-Cua-
Dai-560789/ 

5. HỘI AN – ĐẤT VÀ NGƯỜI 

* Sức sống mới trên xã đảo Cù Lao Chàm, bài viết đăng trên Báo Công 
an nhân dân, số ra ngày 03/9/2019 

Năm 2009, Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) được UNESCO công 
nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Kể từ đó đến nay, diện mạo xã đảo Tân 
Hiệp, Cù Lao Chàm đã được thay da đổi thịt từng ngày. Một tin vui, Tân Hiệp 
hiện tại là địa phương cấp xã có thu nhập bình quân đầu người cao nhất tỉnh 
Quảng Nam. 

Xã đảo Tân Hiệp đã đạt danh hiệu xã nông thôn mới năm 2018. Song song 
với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo tồn, bảo vệ môi trường trên 
đảo Tân Hiệp cũng được TP Hội An chú trọng, quan tâm. 

Kể từ năm 2009, xã Tân Hiệp triển khai chương trình “Nói không với túi 
nilon” đã góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, người 
dân trên đảo, đồng thời tạo ra một “thương hiệu” của Cù Lao Chàm. Bên cạnh 
đó, từ ngày Cù Lao Chàm được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới đã có 
nhiều tổ chức quốc tế tham gia hỗ trợ trong công tác bảo tồn khu vực này, nhờ 
đó mà trên đảo vẫn giữ được nét hoang sơ riêng có. 

http://cand.com.vn/doi-song/suc-song-moi-tren-xa-dao-cu-lao-cham-
560036/ 
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