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Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2018 

Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2018 các báo đã có 24 tin, bài viết về Hội 
An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thành phố Hội An – 
Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số tin bài 
nổi bật: 

1. TIN TỨC NỔI BẬT 

* Ngày 16/10/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Đại biểu Quốc hội tiếp 
xúc cử tri Hội An 

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, chiều nay 16/10, Đoàn đại 
biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng 
chí Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri 
TP.Hội An. 

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Phan Thái Bình thông tin vắn tắt tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 
đến với cử tri. Đặc biệt, thông tin một số nội dung trọng tâm tại Kỳ họp thứ 6, 
Quốc hội khóa XIV, dự kiến diễn ra ngày 22/10 – 20/11/2018. 

Tại buổi tiếp xúc đã có 16 lượt ý kiến và 32 vấn đề gồm: kinh tế (6 vấn đề); 
văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường (7 vấn đề); an ninh - quốc phòng, phòng 
chống tham nhũng (7 vấn đề); chính sách người có công cách mạng (9 vấn đề); 
các lĩnh vực khác (3 vấn đề) được cử tri phản ánh, gửi gắm đến các ĐBQH. 

Cử tri Nguyễn Văn Tư bày tỏ, việc Bộ GD-ĐT quy định phạt tiền giáo viên 
đánh học sinh là không phù hợp, đi ngược truyền thống văn hóa “Tôn sư trọng 
đạo” của người Việt Nam, nhất là tình trạng ngày càng có nhiều học sinh hư 
hỏng, quậy phá. “Chưa bao giờ chuyện thay đổi sách giáo khoa nhiều và liên tục 
như hiện nay, trong đó việc quy định mỗi năm một bộ sách là rất khó cho các gia 
đình nghèo” - ông Tư phản ánh. 

Theo cử tri Trần Văn Thọ (phường Cẩm Châu), hiện chế độ chính sách 
dành cho các đối tượng thương bệnh binh, người có công còn thấp, không đảm 
bảo cuộc sống; việc rà khám, công nhận nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin 
còn nhiêu khê khiến người dân bức xúc, chán nản. 

Còn cử tri Đinh Thanh Tùng (phường Cẩm An) cho rằng, nỗi lo hiện nay là 
thanh niên không có lý tưởng, quên đi truyền thống cách mạng, dễ bị kẻ xấu 
xuyên tạc và sa ngã vào tệ nạn xã hội. “Quốc hội nên có một chuyên đề giáo dục 
thế hệ trẻ về lịch sử cách mạng” - ông Tùng kiến nghị. 
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Bên cạnh đó, một số ý kiến quan tâm đến các vấn đề như bình ổn giá thị 
trường nông sản, đảm bảo thu nhập cho nông dân; thất thoát lãng phí các công 
trình; đầu tư xây dựng kiên cố cầu Cẩm Kim; một số vụ việc về tranh chấp đất 
đai của người dân chậm giải quyết… 

Trả lời những ý kiến của cử tri, đồng chí Phan Việt Cường khẳng định, tất 
cả phản ánh của cử tri đều được Quốc hội và tỉnh quan tâm. Đồng thời cho biết, 
thời gian qua nguồn lực đầu tư cho Hội An rất lớn, nhất là đầu tư cho hạ tầng 
giao thông cầu, đường. Tuy vậy vẫn chưa xứng đáng, ngang tầm với một địa 
phương có di sản văn hóa thế giới như Hội An. 

Đồng chí Phan Việt Cường thông tin, qua làm việc với Thủ tướng Chính 
phủ, tỉnh và bản thân đồng chí cũng đã đề xuất Chính phủ quan tâm đến một cơ 
chế đặc biệt cho TP.Hội An (như Đà Lạt). Theo đó, tỉnh giao cho Chủ tịch 
UBND tỉnh làm chủ đề án và hiện đã hoàn chỉnh, đang trình lên cấp Trung ương 
để Thủ tướng phê duyệt cơ chế đặc thù cho Hội An. 

Riêng với tình trạng cầu Cẩm Kim quá nhỏ, đồng chí Phan Việt Cường cho 
biết tỉnh đã có hướng nâng cấp làm mới. Trước đây Công ty CP Ô tô Trường 
Hải hứa hỗ trợ tỉnh 35 - 40 tỷ đồng để nâng cấp cầu Cẩm Kim. Tuy nhiên, thời 
gian qua công ty này gặp một số khó khăn nên chưa thực hiện. 

“Với trách nhiệm của mình, từ nay đến cuối năm, tôi và anh Kiều Cư (Bí 
thư Thành ủy Hội An - PV) sẽ cố gắng tác động để Công ty CP Ô tô Trường Hải 
hỗ trợ, nâng cấp cầu Cẩm Kim, trước mắt để ô tô có thể qua lại được. Còn về lâu 
dài, tỉnh sẽ làm việc với Bộ GT-VT và Bộ Xây dựng để xây dựng cầu lớn bắc 
qua sông Thu Bồn qua xã Cẩm Kim, qua vùng đông Duy Xuyên. Để làm được 
điều này phải thực hiện quy hoạch trước. Đến nay các bộ khác đã đồng ý, chỉ 
chờ Bộ Xây dựng đồng ý nữa là có thể triển khai” - đồng chí Phan Việt Cường 
cho biết. 

Kết thúc buổi tiếp xúc, đồng chí Phan Việt Cường cam kết, các vấn đề nổi 
trội hoặc liên quan đến đời sống, dân sinh như tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi 
trường…, vấn đề nào thuộc phạm vi Trung ương thì thư ký sẽ tổng hợp gửi về 
Trung ương, Quốc hội. Những vấn đề nằm trong phạm vi của tỉnh, của địa 
phương thì với quyền hạn, trách nhiệm của một lãnh đạo tỉnh và ĐBQH, đồng 
chí sẽ chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường kiểm tra sớm giải quyết. 

Khánh Linh 

* Hội Nông dân TP.Hội An bàn giao nhà tình thương cho hội viên, 
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 18/10/2018 

Sáng 18/10, Hội Nông dân TP.Hội An tổ chức khánh thành và bàn giao nhà 
tình thương cho hội viên Đỗ Sung ở thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim. 

Căn nhà được khởi công xây dựng từ tháng 7 với kinh phí 250 triệu đồng, 
trong đó có 50 triệu đồng do Hội Nông dân thành phố vận động hội viên đóng 
góp và các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ. Căn nhà kiên cố giúp gia đình hội 
viên Đỗ Sung yên tâm hơn trong mùa mưa gió, bão lụt. Dịp này, Hội Nông dân 
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thành phố và các mạnh thường quân cũng tặng nhiều phần quà cho gia đình ông 
Đỗ Sung. 

Được biết trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục phối hợp 
với các địa phương khảo sát, vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên nông 
dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Phan Sơn 

* Mới đây, trang Tạp chí Du lịch uy tín của thế giới đã bình chọn: Hội 
An lọt top 10 đô thị tuyệt vời nhất theo bình chọn của độc giả Travel and 
Leisure (Báo Quảng Nam, 24/10); Hội An lọt top những thành phố châu Á 
tuyệt vời nhất thông tin đăng trên Báo Dân Việt số ra ngày 21/10/2018 

Những trung tâm văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật này đã được độc giả của 
tạp chí travelandleisure bình chọn là những thành phố du lịch tuyệt vời nhất 
châu Á. 

Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng 
ven biển tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về 
phía Nam. Nhờ những yếu tố địa lý và khí hậu thuận lợi, Hội An từng là một 
thương cảng quốc tế sầm uất, nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Nhật 
Bản, Trung Quốc và phương Tây trong suốt thế kỷ XVII và XVIII. Hội An may 
mắn không bị tàn phá trong hai cuộc chiến tranh và tránh được quá trình đô thị 
hóa ồ ạt cuối thế kỷ 20. Bắt đầu từ thập niên 1980, những giá trị kiến trúc và văn 
hóa của phố cổ Hội An dần được giới học giả và cả du khách chú ý, khiến nơi 
đây trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn của Việt Nam. 

Hàn Ly (Theo travelandleisure)  

* Hội An đăng cai vòng chung kết cuộc thi "Hoa hậu các miền di sản 
2019", bài viết đăng trên Báo Tổ quốc số ra ngày 23/10/2018 

Đó là một trong số các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị 
cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế 
giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển 
thế giới. 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO 
công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công 
nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. 

Theo Kế hoạch, các hoạt động sẽ được tổ chức trong tháng 5, 9 và 12 năm 
2019, gồm: Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp 
Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa Thế giới (04/12/1999 - 
04/12/2019), 10 năm ngày Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ 
sinh quyển thế giới (26/5/2009-26/5/2019); Hội nghị "Đánh giá về công tác bảo 
tồn, phát huy giá trị văn hóa Hội An và Mỹ Sơn qua 20 năm UNESCO công 
nhận là Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công 
nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới"; Hội thảo Khoa học quốc tế "Vai trò của 
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cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, Hội 
An". Ngoài ra, còn có hoạt động tôn vinh, khen thưởng và một số hoạt động 
khác như Khởi động tour du lịch "Con đường di sản Đông Dương"; Đăng cai tổ 
chức giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV cúp 2019; Triển lãm mỹ thuật về chủ 
đề Di sản văn hóa. 

Bên cạnh đó tại thành phố Hội An sẽ tổ chức triển lãm ảnh "Di sản văn hóa 
Hội An - 20 năm bảo tồn và phát triển" gắn với trưng bày và giới thiệu "Các sản 
phẩm thủ công truyền thống"; Triển lãm "Các danh hiệu Khu Di sản Hội An 
trong 20 năm qua"; Triển lãm "Sách viết về Hội An"; Các hoạt động tuyên 
truyền, quảng bá, in sách song ngữ Việt - Anh giới thiệu về "Di sản văn hóa Hội 
An", Tập gấp quảng bá các hệ thống Bảo tàng; Các hoạt động gặp mặt tri ân, 
văn hóa, văn nghệ, thể thao; Hội thảo "20 năm bảo tồn và phát triển bền vững di 
sản văn hóa Hội An"; Hội nghị "Thành lập Câu lạc bộ các di sản thế giới tại Việt 
Nam"; … 

Trên địa bàn huyện Duy Xuyên sẽ tổ chức các hoạt động như Chương trình 
biểu diễn nghệ thuật theo chủ đề "Mỹ Sơn - Di sản trường tồn"; Tọa đàm 
"Doanh nghiệp đồng hành cùng Di sản"; Trưng bày hình ảnh, hiện vật của Di 
sản Mỹ Sơn; Lễ hội Bà Thu Bồn;… 

Đặc biệt, còn có nhiều hoạt động hưởng ứng của các doanh nghiệp trên địa 
bàn như: Đăng cai vòng chung kết cuộc thi "Hoa hậu các miền di sản 2019"; 
Trình diễn và diễu hành xe cổ; Công bố ra mắt vở diễn Nghệ thuật đương đại 
"Huyền thoại Champa Mỹ Sơn"… 

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm đánh giá những kết quả đạt được 
trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị của Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp 
Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 
năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới; đề 
ra những giải pháp tích cực cho mục tiêu bảo tồn, phát triển, phát huy các giá trị 
di sản văn hóa, di sản thiên nhiên trong thời gian đến. 

Đây cũng là dịp để tri ân, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích 
cực vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị các di sản trong những năm qua; 
góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn các 
di sản văn hóa, thiên nhiên trong thời kỳ hội nhập; đồng thời tiếp tục tăng cường 
công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp 
Mỹ Sơn, Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An đến với bạn bè trong 
nước, quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư vào Quảng Nam. 

Lan Anh  

* Dự án phát triển giao thông xe đạp ở Hội An là nội dung được nhiều 
hãng thông tấn báo chí đưa tin, bài trong thời gian gần đây như: Phát triển 
giao thông xe đạp ở Hội An (Người lao động, 24/10), Bàn hướng phát triển 
giao thông xe đạp ở phố cổ Hội An (Báo Pháp luật, 25/10), Hội An hướng 
đến giao thông bằng xe đạp (Báo Quảng Nam, 25/10)… 
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* Thành phố Hội An tập trung phát triển giao thông xe đạp, bài viết 
đăng trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam số ra ngày 24/10/2018 

Sau khi đoạt giải thưởng danh giá “Giao thông đô thị toàn cầu” của Bộ Hợp 
tác kinh tế và Phát triển của Cộng hòa Liên bang Đức vào tháng 5 vừa qua, 
thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) đang tích cực triển khai dự án phát triển 
giao thông xe đạp ở phố cổ Hội An. 

UBND thành phố Hội An ngày 24/10/2018 phối hợp với Bộ Hợp tác Kinh 
tế và Phát triển của Cộng hòa Liên bang Đức GIZ/TUMI, Tổ chức Nhịp cầu sức 
khỏe Việt Nam (HealthBridge Việt Nam) tổ chức hội thảo “Lập kế hoạch phát 
triển giao thông xe đạp tại thành phố Hội An”. 

Các đại biểu cùng nhau thảo luận, chia sẻ chính sách và sáng kiến phát triển 
giao thông phi cơ giới ở Hội An; kinh nghiệm quốc tế và những ví dụ về các 
chương trình phát triển xe đạp trên thế giới cũng như những cơ hội, thách thức 
của chương trình phát triển xe đạp tại Hội An. 

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, dự án 
đã chính thức được chính phủ Đức tài trợ với tổng số tiền 178 nghìn euro 
(khoảng 4,1 tỷ đồng), dự kiến triển khai thực hiện đến tháng 9/2019 và Ban Tổ 
chức giải thưởng sẽ xem xét tiếp tục tài trợ. Thành phố hy vọng, khi dự án này 
được áp dụng vào thực tiễn sẽ có nhiều người dân cũng như du khách hưởng 
ứng. 

Thay mặt đơn vị xây dựng dự án, ông Tống Quốc Hưng - Phó Trưởng 
phòng VH và TT Hội An chia sẻ, Hội An là thành phố có diện tích nhỏ, đường 
sá hẹp và ngắn. Do đó, tình trạng kẹt xe xảy ra thường xuyên. 

Xuất phát từ thực tế trên, năm 1998, Hội An đã triển khai chương trình 
hành động phố không động cơ và dành cho xe thô sơ. Tháng 4/2014, thành phố 
phát động toàn thể cán bộ công chức đi làm bằng xe đạp. 

Tuy nhiên hiện nay, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo nên địa phương chưa có 
đường dành riêng cho xe đạp, cũng như chưa có địa điểm để xe đạp công cộng 
và chưa có dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng. 

Sau khi nắm bắt tổng quan về giao thông xe đạp ở Hội An, ông Jan 
Rickmeyer - Cố vấn chính sách giao thông TUMI đã giới thiệu thiết kế môi 
trường đi xe đạp an toàn ở New York (Mỹ) với những hình ảnh mô phỏng chi 
tiết thiết kế giao thông xe đạp ở New York trong đó bao gồm làn xe hai chiều, 
đèn tín hiệu xe đạp, làn xe đạp được bảo vệ, làn xe đạp tiêu chuẩn… 

“Một thành phố với môi trường đi xe đạp an toàn sẽ khuyến khích nhiều 
người đạp xe hơn. Thiết kế hạ tầng đường bộ tốt hơn mới chính là yếu tố quan 
trọng nhất. Tôi tin tưởng một thành phố yên bình như Hội An sẽ thành công 
trong việc phát triển giao thông xe đạp”, ông Jan Rickmeyer nhấn mạnh. 

Sau hội thảo, trong các ngày 25-26/10, đoàn công tác sẽ cùng các chuyên 
gia về giao thông khảo sát thực tế và làm việc với Tổ công tác Giao thông phi cơ 
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giới của thành phố Hội An để xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án trong 
thời gian sắp tới./. 

Anh Tuấn 

* Hội An set to become a bicycle city (Hội An trở thành một thành phố 
xe đạp), bài viết đăng trên trang Việt Nam News số ra ngày 27/10/2018 

HỘI AN - Thành phố cổ đã phát triển một kế hoạch tổng thể để thúc đẩy 
việc sử dụng hàng loạt xe đạp giữa các thành viên cộng đồng và khách du lịch, 
như một phần nỗ lực để biến Hội An thành thủ đô du lịch sinh thái thân thiện ở 
Việt Nam. 

Kiến trúc sư Đinh Đăng Hải từ HeathBridge Việt Nam phát biểu tại hội 
thảo về việc phát triển một kế hoạch xe đạp toàn diện tại Hội An hôm thứ Tư 
rằng đã có hơn 100 công viên, khu vườn chung và khu dân cư được xây dựng để 
tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ và người đi xe đạp. 

Hội thảo, một khúc dạo đầu cho dự án "Thiết lập Kế hoạch xe đạp toàn 
diện và Chương trình chia sẻ xe đạp miễn phí / giá rẻ tại Hội An", được tổ chức 
với sự hợp tác của HeathBridge Việt Nam và thành phố với sự tài trợ của cơ 
quan phát triển Đức ( GIZ). 

Dự án đã giành được Giải thưởng Thách thức di động đô thị toàn cầu của 
Sáng kiến di động đô thị biến đổi (TUMI) tại Leipzig, Đức vào tháng Năm. 

“Hội An được xem là địa phương đô thị đầu tiên ở Việt Nam phát triển các 
kế hoạch cho các phương tiện giao thông và đường dành cho người đi bộ,” Hải 
nói. 

Ông đề xuất rằng thành phố nên xây dựng đường đi an toàn và kết nối cho 
xe đạp giữa trường học, văn phòng, khu vực mua sắm và chợ cũng như xây 
dựng làn đường ưu tiên cho người dùng xe đạp trên đường giao thông chung. 

Jan Rickmeyer, một chuyên gia từ GIZ, chia sẻ kinh nghiệm từ câu chuyện 
thành công về phát triển xe đạp ở Leipzig, Đức và xu hướng toàn cầu về giao 
thông công cộng và phi cơ giới, vì xe đạp ở khu vực đô thị thường là phương 
tiện vận chuyển nhanh nhất cho các chuyến đi dưới 5km trong khoảng cách. 

Ông cho biết số lượng xe đạp đã tăng gấp đôi kể từ năm 1990 tại Leipzig 
với hơn 500.000 xe đạp trong số dân số 600.000, trong khi tổng cộng 460km 
đường được xây dựng cho người đi xe đạp. 

Jan cho biết Leipzig cũng cung cấp kết nối tốt giữa các phương tiện giao 
thông công cộng bao gồm các trạm cho bãi đỗ xe đạp, bộ sạc cho xe hơi chạy 
bằng pin, taxi và xe buýt. 

Kim Lua từ Viện Tài nguyên Thế giới cho rằng thiết kế tốt là chìa khóa cho 
một môi trường đi xe đạp an toàn ở Hội An. 

Ông cho biết thành phố đã nhìn thấy một sự thay đổi lớn với 80 phần trăm 
dân số sử dụng xe đạp trong những năm 1980, nhưng con số này đã giảm mạnh 
đến 20 phần trăm. 
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Ông cho biết xe đạp hiện nay vẫn chiến đấu cho không gian với xe buýt, xe 
máy và xe hơi trong giao thông hàng ngày của thành phố, và người đi xe đạp cần 
làn đường an toàn để cưỡi. 

Nguyễn Sự, cựu Bí thư thành phố, kêu gọi các nhà lãnh đạo thành phố sử 
dụng xe đạp để đi lại hàng ngày. 

Ông cho biết thành phố đã thiết kế một số đường phố cho người đi bộ và xe 
không động cơ để giảm tiếng ồn và đảm bảo sự an toàn của người dân trong khu 
phố cổ từ năm 2002. 

Sự kiện cho biết Hội An là một thành phố nhỏ với nhiều điểm đến trong 
khoảng cách 5km và việc sử dụng xe đạp hàng loạt có thể được thực hiện. 

Thành phố cũng có kế hoạch cung cấp 100.000 xe đạp cho người dân để trở 
thành thành phố sinh thái đầu tiên ở Việt Nam – VNS 

 Hoài Nam (Việt Nam News) 

2. SỰ KIỆN – VẤN ĐỀ 

* 20 năm "Tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX”, bài viết đăng 
trên Báo Văn hóa số ra ngày 02/10/2018 

Ngày 02/10, UBND TP Hội An, Trung tâm Văn hóa Thể thao TP tổ chức 
buổi gặp gỡ, tọa đàm giữa lãnh đạo thành phố, các đơn vị, địa phương liên quan 
cùng đại diện cộng đồng, các nghệ nhân, những người đã có đóng góp vào thành 
công của đề án “Tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX” trong 20 năm qua 
(gọi tắt “Đêm phố cổ Hội An”). 

Sau hai thập kỷ triển khai, Hội An đã tổ chức 230 “Đêm phố cổ” định kỳ và 
đã trở thành một sự kiện, sản phẩm du lịch văn hóa nổi bật, một món ăn tinh 
thần không thể thiếu đối với nhân dân Hội An cũng như du khách, tạo điều kiện 
cho cộng đồng dân cư tăng thêm thu nhập qua các hoạt động du lịch-dịch vụ. 
Đồng thời khơi dậy tinh thần cộng tác, hưởng ứng nâng cao nhận thức của cộng 
đồng trong việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 

Hằng tháng, cứ thời điểm có hoạt động “Đêm phố cổ” thì lượng khách lưu 
trú tại các khách sạn trên địa bàn tăng lên. Ngoài ra còn tổ chức được 82 “Đêm 
phố cổ” đột xuất phục vụ các hội nghị, hội thảo, các đoàn khách đối ngoại; được 
17 doanh nghiệp du lịch đặt hàng v.v... Đặc biệt, còn được chọn mang ra giới 
thiệu với công chúng Hà Nội. TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… tại các sự kiện văn 
hóa-du lịch,... 

Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư TP Hội An - người đề xuất ý tưởng đề án 
này vào 20 năm trước, cho rằng thành công của “Đêm phố cổ Hội An” chính là 
nhờ vào sự cộng hưởng, ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, đặc biệt là cộng đồng 
cư dân. Nhờ vào sự ủng hộ của người dân, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, 
các nghệ nhân, diễn viên quần chúng, cộng tác viên,... cùng với sự chỉ đạo sâu 
sát, chặt chẽ của chính quyền, các đơn vị liên quan trong từng đêm phố cổ mà 
Đêm phố cổ Hội An qua 20 năm vẫn có sức hút lạ kỳ không chỉ với du khách 
mà cả với những người Hội An. 
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Cũng từ không gian này mà nhiều sự kiện, hoạt động, nhiều ý tưởng cũng 
được phục hồi, “sống” lại trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. 

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng, những năm gần đây, khi lượt 
khách đến thưởng lãm “Đêm phố cổ” ngày càng tăng kèm theo nhu cầu mua 
sắm thì dẫn đến hiện tượng một số hộ dân trong khu phố cổ chưa hưởng ứng 
nhiệt tình khiến chất lượng hoạt động “Đêm phố cổ” trong chừng mực nào đó 
không còn nguyên vẹn như yêu cầu ban đầu của đề án đề ra. Một số cửa hiệu, 
nhà hàng lại lạm dụng quá mức ánh sáng trắng để bán hàng, làm cả cửa hàng 
sáng rực trong không gian mờ ảo chung của “Đêm phố cổ”; một số hộ nếu 
không kinh doanh thì đóng cửa, tắt đèn, không thắp đèn lồng,... Tình trạng tranh 
giành khách, sử dụng trẻ em để bán hoa đăng, dịch vụ du thuyền trên sông vẫn 
có thuyền chở quá lượng người không cho phép, không niêm yết giá cả… vẫn 
diễn ra. 

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm VHTT Hội An còn nhận định, đáng 
lo ngại là một số hoạt động ở các điểm văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian,... 
nhiều nghệ nhân, cộng tác viên lớn tuổi, khó khăn trong việc đi lại, thiếu lực 
lượng kế thừa,... nên ngày càng vắng người tham gia, nội dung chưa phong phú, 
còn nặng trình diễn, ít thu hút khách như chiếu hát bội, thơ Đường và thơ truyền 
thống, Hò khoan đối đáp, trình tấu nhạc cụ cổ truyền,… 

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, thời gian tới, 
chính quyền sẽ nghiên cứu bổ sung nhiều hoạt động vào các “Đêm phố cổ” để 
tạo sự cộng cảm, thu hút nhân dân và du khách tham gia trải nghiệm. Đồng thời 
sẽ sớm ban hành “Quy chế bảo vệ di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An” 
để lực lượng chức năng có cơ sở xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế trong 
những “Đêm phố cổ” hằng tháng. 

Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hóa các hoạt động để cộng 
đồng cùng nhau có trách nhiệm trong việc chăm sóc, nâng cao chất lượng; giữ 
vững thương hiệu một sản phẩm văn hóa độc đáo của Hội An. 

Khánh Chi 

* Hội An cần quản lý chó mèo thả rông bài viết đăng trên Báo Quảng 
Nam số ra ngày 04/10/2018 

Chó mèo thả rông tại các địa phương trên địa bàn TP.Hội An gây nhiều hệ 
lụy đến cộng đồng, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của một điểm đến du lịch… 

Những bức xúc… 

Con trai chị Huỳnh Thị Thanh Dung (ở tuyến phố Bạch Đằng, khối An 
Định, phường Minh An) là Võ Kim Nguyên, học lớp 6, vừa bị chó nhà hàng 
xóm cắn, khiến chị không khỏi lo lắng. Chị  đưa con đến Trung tâm Y tế thành 
phố để tiêm phòng dại. Tại đây, chị được tư vấn tiêm đúng liệu trình với chi phí 
gần 1 triệu đồng. Mất tiền tiêm phòng là một chuyện song điều chị lo hơn là việc 
tiêm phòng các mũi vắc xin phòng bệnh dại sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe 
và tâm lý, cũng như việc học tập của con. Điều đáng nói là con chó này khá 
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hung dữ, trước đó đã cắn nhiều người, bây giờ đến lượt con trai chị. “Con tôi đi 
qua, biết con chó đó hung dữ nên nó kêu cô ơi, cô giữ giùm con để con lấy cái 
ván trượt. Mới vừa nói,  con chó đã chồm tới cắn rồi. Mà trước đó, ba, bốn đứa 
bạn của con tôi cũng đã bị con chó này cắn nhưng chẳng thấy chủ nuôi nhốt lại” 
- chị Dung bức xúc nói. 

Đó là một trong số rất nhiều trường hợp chúng tôi từng gặp ở Trung tâm Y 
tế TP.Hội An đến tiêm vắc xin phòng dại sau khi bị chó cắn. Theo cán bộ trực 
tiếp thực hiện công tác tiêm phòng, hầu như tuần nào cũng có người đến tiêm 
vắc xin phòng dại do bị chó cắn. Một số trường hợp bị cho cắn ở phần trên cơ 
thể còn phải tiêm cả huyết thanh. Theo thống kê của Trung tâm Y tế TP.Hội An, 
trong 8 tháng đầu năm 2018 đơn vị tiếp nhận 464 trường hợp đến tiêm phòng 
dại, trong đó có 413 người bị cho cắn. Phần lớn người bị vật nuôi cắn đều ở tình 
trạng bình thường nhưng không tiêm phòng có thể gặp nguy hiểm do bệnh dại 
phát tác. Đến nay, dù chưa có bệnh nhân tử vong do mắc bệnh dại nhưng rõ 
ràng, con số thống kê của Trung tâm Y tế Hội An cho thấy, động vật nuôi thả 
rông, nhất là chó, đã gây nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, khiến nhiều 
gia đình vừa tốn kém về kinh tế, vừa bất an, lo lắng, bức xúc. 

Cần có biện pháp hữu hiệu 

Tại địa bàn dân cư ở các xã phường của TP. Hội An, số chó mèo thả rông 
ngày càng nhiều, gây nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi đường. Ở khối 
Trảng Sỏi (phường Thanh Hà), người dân cho biết, dù các tuyến đường tại khối 
phố đã được mở rộng, hoàn chỉnh nhưng nhiều gia đình vẫn chưa ý thức trong 
việc nuôi nhốt vật nuôi. Hàng ngày, nhà nào cũng thả chó ra đường phóng uế, 
chạy giỡn, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và việc đi lại của nhiều người 
xung quanh. Nhiều con chó hung dữ, còn đuổi cắn hoặc bất ngờ lao ra đùa với 
nhau, rất nguy hiểm cho người đi đường. Cũng tại địa bàn này, ngay ở khu vực 
gần Trường Tiểu học Bùi Chát (cơ sở 3), nhiều khi phụ huynh đưa học sinh đến 
trường vẫn thấp thỏm, nơm nớp lo lắng vì số chó của các hộ dân ở gần đây thả 
rông khá nhiều. Trong khi học sinh hiếu động, chạy ra chạy vào, nguy cơ bị chó 
cắn là rất cao. Đây cũng là thực trạng chung tại nhiều khu dân cư ở gần các điểm 
trường ở Hội An hiện nay. 

Theo thống kê của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Hội An, thành phố 
hiện có hơn 2.500 con chó do các gia đình nuôi. Vào đầu tháng 4 hàng năm, 
trung tâm phối hợp với các địa phương tuyên truyền, cấp phát thông báo đến 
từng nhà để thực hiện công tác tiêm phòng bệnh dại cho vật nuôi. Ngoài ra, ngày 
15 hàng tháng, cán bộ thú y cơ sở tiến hành tiêm phòng bổ sung cho các hộ nuôi 
chó có nhu cầu. Vì vậy, so với các địa phương trong tỉnh, tỷ lệ tiêm phòng dại 
trên đàn chó ở Hội An đạt cao, khoảng 80%, tương đương với 2.100 con chó 
được tiêm phòng (chưa kể chó mới đẻ). Trong đó, các xã phường nội thị thực 
hiện tốt hơn vùng ven. Thực hiện “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới 
loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021” của Chính phủ, TP.Hội An cũng đã 
triển khai lập danh sách hộ nuôi chó và thống kê số lượng chó nuôi thực tế trong 
từng hộ, nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin dại triệt để trên đàn chó, đồng 
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thời tiến hành triển khai cho các chủ nuôi chó cam kết nuôi nhốt hoặc xích, giữ 
chó trong khuôn viên gia đình. Dù vậy, tại các địa phương vẫn còn một số lượng 
lớn chó nuôi vẫn thả rông, kể cả chó chưa được tiêm phòng. Bà Ngô Thị Chung 
- Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TP.Hội An cho biết: “Chó thả rông chủ yếu 
do ý thức của chủ nuôi. Hiện nay, công tác tuyên truyền là chính, chưa có biện 
pháp cứng về quản lý nuôi chó thả rông cũng như tiêm phòng dại. Trung tâm và 
phòng y tế xuống cơ sở tổ chức việc cam kết đối với chủ hộ nuôi chó, họ ký 
nhưng chưa thực hiện nghiêm túc”. 

Lê Hiền 

* Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An diễn ra ngày 12 – 13/10, 
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 08/10/2018 

Sau thành công của sự kiện lần thứ nhất năm 2017; Đại sứ quán Hàn Quốc, 
Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh, UBND 
TP.Hội An tổ chức “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An - 2018” với các 
hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn mang đậm bản sắc của “xứ sở kim chi”. 

Theo đó, trong 2 ngày 12 và 13/10 tại Vườn tượng An Hội (Hội An) sẽ 
diễn ra nhiều hoạt động như: trưng bày, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc; giới 
thiệu nghệ thuật làm đẹp; biểu diễn nghệ thuật dân gian, biểu diễn võ 
Teakwondo, trình diễn trang phục truyền thống Hanbok… Đặc biệt, chương 
trình còn có sự tham gia của nhóm nhạc Coreyah và nhóm nghệ sĩ hài nổi tiếng 
ONGALS. 

“Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An - 2018” là hoạt động có ý 
nghĩa quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói 
chung và TP.Hội An nói riêng. Trong vài năm gần đây, Hội An đang là điểm 
đến yêu thích của du khách Hàn Quốc. Thông qua hoạt động lần này sẽ góp 
phần thu hút ngày càng đông hơn khách Hàn Quốc đến với thành phố và Quảng 
Nam. Qua đó, càng khẳng định vị thế của Hội An với tư cách là một thành phố 
có sự hội nhập quốc tế sâu rộng; là nơi kết nối các nền văn hóa trên tinh thần 
hảo hữu, bác ái. 

Khánh Linh 

 

* Gần 60 vận động viên tham dự giải Quần vợt doanh nhân thông tin 
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 9/10/2018 

Sáng nay 9/10, tại TP.Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp cùng 
UBND TP.Hội An tổ chức thi đấu giải Quần vợt doanh nhân mở rộng lần thứ II-
2018 tranh cúp Hoi An Silk Group. Giải là một trong các hoạt động chào mừng 
kỷ niệm 14 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2018). 

Dự giải lần này có gần 60 vận động viên là lãnh đạo các doanh nghiệp, chủ 
hộ kinh doanh trên địa bàn Hội An. Các vận động viên thi đấu theo thể thức 1 
set 6 games và loại trực tiếp chọn 2 đội mạnh nhất vào tranh chức vô địch. 
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Đây là hoạt động được Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức định kỳ vào 
tháng 10 hàng năm, hướng đến mục đích tạo một sân chơi thường niên nhằm kết 
nối các doanh nghiệp, xây dựng quan hệ cùng phát triển. 

Giải năm nay nhận được sự hưởng ứng và tài trợ của nhiều doanh nghiệp 
trên địa bàn TP.Hội An như Công ty CP Tơ lụa Quảng Nam, Công ty TNHH 
Emic Hospitality, Công ty CP Xây dựng Bestcon, Công ty TNHH Du lịch dịch 
vụ Hoa Hồng, Công ty Du lịch dịch vụ & thương mại Vĩnh Hưng, khách sạn 
Atlas, Shore Club An Bang Beach, Công ty CP Dịch vụ du lịch thương mại thời 
trang Yaly, Ngân hàng Quân đội -  MBBank. 

Khánh Linh 

* Hội An, Thăng Bình kỷ niệm Ngày truyền thống ngành kiểm tra 
Đảng, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 17/10/2018 

Ngày 16/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hội An tổ chức lễ kỷ 
niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 
16/10/2018). 

Những năm qua, UBKT Thành ủy Hội An và các đảng bộ trực thuộc đã 
làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy cùng cấp, tiến hành công tác kiểm tra, 
giám sát. Kịp thời phát hiện, xử lý kỷ luật các đảng viên và tổ chức vi phạm, góp 
phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến 
nay, Thành ủy Hội An và các tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành kiểm tra 184 tổ 
chức đảng, 620 đảng viên; giám sát 88 tổ chức đảng, 364 đảng viên. Qua đó thi 
hành kỷ luật 30 đảng viên với các hình thức: khiển trách, cảnh cáo và khai trừ. 

Dịp này, Thành ủy Hội An trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên 
Nguyễn Kim Lân - nguyên Ủy viên UBKT Thị ủy Hội An. UBKT Thành ủy Hội 
An cũng tặng quà cho 5 đồng chí nguyên là cán bộ UBKT Thị ủy Hội An.  

Phan Sơn - Phú Toàn 

* Ế ẩm chợ đêm Hội An, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 
18/10/2018 

Với mục đích giãn khách, tạo thêm điểm tham quan mua sắm, tăng thu 
nhập cho người dân, khu chợ đêm phía đông phố cổ được xem như sản phẩm du 
lịch mới của Hội An trong năm nay. Tuy nhiên, qua hơn 8 tháng hoạt động, hiệu 
quả vẫn chưa như kỳ vọng. 

Có mặt tại chợ hôm thứ Bảy vừa qua, chỉ có 8 gian hàng lưu niệm và 3 gian 
hàng bánh chiên còn hoạt động. Nhiều hộ đã ngừng bán do ế ẩm. Dù mới hơn 7 
giờ tối nhưng anh Trần Thanh Quân, gian hàng bánh chiên đã sửa soạn dọn dẹp 
hàng về do vắng khách. Anh Quân cho biết, thông thường 5 giờ chiều sẽ đẩy xe 
ra bán đến 12 giờ khuya thì nghỉ, nhưng hôm nay ế quá về sớm. “Tùy ngày, tùy 
mùa bình quân mỗi ngày tôi kiếm 100 - 200 nghìn đồng xem như đủ ngày công, 
nhưng mấy hôm nay trời mưa thì ế ẩm hơn” - anh Quân nói. Cách đó không xa, 
bà Nguyễn Thị Hạnh - chủ một gian hàng lưu niệm cho hay, từ chiều đến giờ 
mới chỉ bán được vài chục nghìn. “Chợ bán rất ế ẩm, những lúc mưa gió khách 
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càng vắng hơn. Có đêm hai vợ chồng đội mưa chờ khách nhưng chẳng ai mua, 
hàng hóa thì bị mưa ướt, xem như lỗ vốn” - 
bà Hạnh nói. 

Ngày 8/3 vừa qua, khu chợ đêm phía 
đông phố cổ (chợ đêm Trần Quý Cáp) chính 
thức khai trương đón khách. Với vị trí nằm 
cạnh chợ Hội An (bao gồm đường Trần Quý 
Cáp và một đoạn đường ngắn Bạch Đằng) 
chợ đêm Trần Quý Cáp kỳ vọng sẽ giúp 
giãn khách từ khu vực Chùa Cầu xuống phía 
đông phố cổ, tạo thêm điểm tham quan mua 
sắm mới cho du khách. Điều này càng trở 
nên cấp thiết hơn khi khu chợ đêm Nguyễn 
Hoàng đã trở nên quá tải, chật chội. Tuy 
nhiên, thực tế khi đưa vào hoạt động hiệu 
quả không như kỳ vọng. Ông Nguyễn Văn 
Anh - chủ một gian hàng lưu niệm cho rằng, 
nguyên nhân chính khiến chợ ế ẩm phần lớn 
xe đỗ trên Quảng trường sông Hoài nên 
khách không thể xuống vì quá xa. “Nếu so 
với chợ đêm Nguyễn Hoàng bên An Hội thì 
khách ở đây chỉ bằng 1/10, chủ yếu ở mấy 
khách sạn xung quanh hoặc dưới biển lên” - 
ông Anh nói. Tuy chưa như mong muốn nhưng không phải ai cũng chán nản. 
Theo tiểu thương Phan Thị Hải, dù hiệu quả chưa cao nhưng so với công việc bà 
làm trước đây vẫn tốt hơn rất nhiều, bình quân mỗi đêm bà Hải kiếm được 200 - 
300 nghìn đồng. “Trước đây tôi phụ bán quán ăn cho người khác, thu nhập 
khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Bây giờ buôn bán ở chợ đêm dù khách chưa 
nhiều nhưng cũng tạm ổn. Hy vọng thời gian tới có bãi đỗ xe cho khách thuận 
lợi chợ sẽ đông hơn” - bà Hải tâm sự. 

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An thừa nhận, ngoài 
việc chợ đêm còn mới mẻ thì nguyên nhân chính là vì khách đỗ xe ở Quảng 
trường ngại xuống đây vì xa. Thời gian này thành phố chưa thu thuế, chỉ thu phí 
vệ sinh môi trường. “Phải chờ đến khi bến xe phía đông phường Sơn Phô (diện 
tích 3ha) đưa vào hoạt động lúc đó lượng khách sẽ nhiều hơn. Dự kiến sang năm 
2019 bãi xe phía đông sẽ đi vào hoạt động. Còn giai đoạn này xem như tạm thời 
giúp giải quyết đời sống nhân dân mỗi đêm kiếm thêm thu nhập. Vì vậy, bây giờ 
chưa thể nói hiệu quả của đề án mà phải chờ bố trí xong đợt hai mới có thể đánh 
giá toàn diện được” - ông Sơn lý giải. 

Khánh Linh 

3. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 

* Ngày 06/10/2018, Báo Thanh niên đăng bài: Cá nuôi lồng ở Hội An 
chết chưa rõ nguyên nhân 

Theo đề án, giai đoạn đầu 
khu chợ đêm Trần Quý Cáp có 
47 gian hàng (diện tích mỗi gian 
lưu niệm là 4m2 và bán đồ ăn vặt 
là 2m2), sau đó tiếp tục tăng lên 
78 gian hàng. Giai đoạn hai 
không gian chợ đêm sẽ kéo qua 
đường Tiểu La với 20 cụm, 
tương ứng 40 gian hàng. Đối 
tượng được bố trí kinh doanh tại 
chợ đêm là những hộ buôn bán 
lâu năm trong phố cổ thuộc 3 
phường Minh An, Sơn Phong, 
Cẩm Phô bị di dời để thực hiện 
đề án bố trí buôn bán hàng rong, 
sắp xếp trật tự vỉa hè khu phố cổ 
theo chủ trương của thành phố, 
hoặc những người có hoàn cảnh 
khó khăn cần tạo sinh kế. 
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Cơ quan chức năng lấy mẫu nước để tìm nguyên nhân khiến cá chết hàng 
loạt của các hộ dân nuôi cá trong lồng bè tại khối phố Phước Hòa (P.Cửa Đại, 
TP.Hội An, Quảng Nam). 

Chiều 5/10, UBND P.Cửa Đại (TP.Hội An) cho biết đã cùng Phòng TN-
MT, Phòng Kinh tế TP.Hội An đến khu vực nuôi cá trong lồng bè của các hộ 
dân tại khối phố Phước Hòa (P.Cửa Đại) lấy mẫu nước để tìm nguyên nhân 
khiến cá nuôi chết hàng loạt. 

Ông Trần Ngọc Yến, một trong những hộ nuôi cá trong hồ Tùng Âu, kể 
khoảng 3 giờ ngày 3/10, khi đến thăm các lồng bè cá thì phát hiện cá nuôi đã 
chết nổi trắng bè. 

Còn ông Lê Phú Lâm cho biết ông đầu tư hàng trăm triệu đồng nuôi 16 
lồng, gồm cá dìa, cá điêu hồng. Cá đang phát triển rất tốt, dự kiến tết này thu 
hoạch có tiền trả nợ cho ngân hàng và kiếm được chút vốn mua giống gối đầu 
cho vụ sau. Không ngờ chỉ trong một đêm tôi trắng tay. 

Hầu hết những người nuôi cá tại khu vực này là những người có hoàn cảnh 
khó khăn như hộ ông Trần Liên, Bùi Văn Bình, Trần Văn Tưởng, Trần Văn 
Tảng. Để có vốn nuôi cá phải cầm sổ đỏ vay vốn ngân hàng mua con giống, thức 
ăn cho cá. Nay cá chết, ai cũng trắng tay, nợ nần chồng chất. 

Theo người dân sống trong khu vực khối phố Phước Hòa, khu vực hồ Tùng 
Âu, nơi các hộ dân ở Phước Hòa nuôi cá lồng bè chưa bao giờ xảy ra tình trạng 
nước có mùi hôi thối kinh khủng như vậy, kể cả trong mùa nắng nóng. 

Hữu Trà 

* Trường học an toàn ứng phó rủi ro thiên tai bài viết đăng trên Báo 
Quảng Nam số ra ngày 12/10/2018 

Với đặc thù thường xuyên chịu tác động của thiên tai, các cơ sở giáo dục 
tiểu học ở phường Cẩm Phô (Hội An) và một số địa phương khác đã, đang xây 
dựng năng lực chống chịu thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. 

Một phần phường Cẩm Phô có địa hình thấp trũng, gần sông Hoài nên 
thường xuyên bị ngập úng trong mùa mưa. Trường tiểu học nằm trên địa bàn 
phường hầu như năm nào cũng có đợt bị ngập sâu nên “Khung trường học an 
toàn” đã được xây dựng để tăng cường khả năng ứng phó với rủi ro thiên tai. 
Với sự hỗ trợ của hai Tổ chức SC và Plan Int, khoảng 10 đến 20 giáo viên ở mỗi 
trường được đào tạo về việc áp dụng “Khung xây dựng trường học an toàn”. 
Quá trình thực hiện đánh giá tính dễ bị tổn thương và năng lực phòng ngừa ứng 
phó thiên tai để lập kế hoạch phòng chống, đều có sự tham gia của phụ huynh, 
học sinh và giáo viên. Bà Nguyễn Đoàn Dạ Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường 
Tiểu học Cẩm Phô cho hay: “Trước khi có các chương trình tập huấn về xây 
dựng trường học an toàn, nhà trường cũng đã chủ động lồng ghép kiến thức về 
phòng chống rủi ro trong tiết học hợp lý hoặc chương trình ngoại khóa để phổ 
biến đến học sinh”. 
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Do khối lượng học tập của học sinh tiểu học hiện nay khá nhiều, nên 
Trường Tiểu học Cẩm Phô chủ động lồng ghép kiến thức phòng chống rủi ro 
thiên tai vào tiết khoa học đối với khối lớp 4, 5 và tiết tự nhiên xã hội đối với 
khối lớp 1, 2, 3. Tham gia các khóa tập huấn xây dựng “Khung trường học an 
toàn”, giáo viên được hỗ trợ thêm các kiến thức về làm bao cát, chằng chống 
công trình kiến trúc ứng phó, giảm nhẹ thiên tai. Bản thân học sinh của trường 
sau khi được phổ biến kiến thức về xây dựng trường học an toàn ứng phó rủi ro 
thiên tai thì chủ động hơn trong việc di chuyển dụng cụ học tập, sách vở lên tầng 
cao, dọn dẹp bàn ghế để giảm nhẹ thiệt hại sau mưa lũ. Được biết, Tổ chức Plan 
Int đã gửi kế hoạch phòng chống rủi ro thiên tai của các trường cho UBND các 
xã, phường nơi có cơ sở giáo dục thực hiện “Khung trường học an toàn”. Theo 
bà Trần Thị Hải Châu - Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Phô, việc lồng ghép 
giảm thiểu rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương 
là điều hợp lý để hướng đến quy trình mang tính lâu dài, bền vững nhất là ở các 
xã, phường thường xuyên chịu tác động của thiên tai. 

Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch phòng chống rủi ro thiên tai phù hợp với 
nhu cầu phòng ngừa, ứng phó của từng địa phương, kế hoạch cũng đã bao gồm 
sơ đồ rủi ro thiên tai và các giải pháp giảm rủi ro thiên tai phù hợp với đặc thù 
của cơ sở giáo dục. Điểm mới của chương trình là đã hướng đến cả khu vực đô 
thị, bán đô thị nơi đang dần chịu tác động rõ rệt của các hình thái biến đổi khí 
hậu. Theo khuyến nghị của ban điều phối dự án “Xây dựng năng lực chống chịu 
với thiên tai ở khu vực miền Trung Việt Nam”, các địa phương cần thành lập đội 
ngũ giáo viên là tập huấn viên cơ sở để hỗ trợ việc nhân rộng mô hình trường 
học an toàn cho các trường không thuộc vùng dự án và giảm rủi ro do thiếu 
nguồn lực khi giáo viên phải thuyên chuyển công tác. Ông Nguyễn Văn Lộc - 
Sở GD-ĐT cho biết, chương trình “Khung trường học an toàn” được sự hỗ trợ 
của tổ chức Plan Int và SC triển khai ở 5 huyện trên địa bàn tỉnh, sau đó Sở GD-
ĐT nhân rộng triển khai ra toàn tỉnh và cho thấy hiệu quả thiết thực. 

Quốc Tuấn 

* Bảo tồn và phát triển bền vững Cù Lao Chàm, bài viết đăng trên Báo 
Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 12/10/2018 

Công tác bảo tồn Cù Lao Chàm (Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam) đang gặp 
nhiều khó khăn, thách thức, chất lượng hệ sinh thái biển và rừng đang đối diện 
với những tác động gay gắt. Sự phát triển “nóng” của du lịch bên cạnh những 
yếu tố tích cực cũng gây nên không ít tác động tiêu cực lên đảo. 

Ngày 12/10, tại TP Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam tổ hội thảo Bảo tồn và 
phát triển bền vững Cù Lao Chàm. 

Tham dự có đại diện các sở, ngành, địa phương; doanh nghiệp hoạt động 
du lịch và người dân trên đảo.  

Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Thị Hồng Thúy, Giám đốc Ban Quản lý Khu 
Bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết, kể từ khi được công nhận là Khu dự trữ 
sinh quyển thế giới (năm 2009), công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại Cù 
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Lao Chàm được tập trung mạnh mẽ với sự đồng hành, góp sức của 4 lực lượng 
gồm nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. 

Theo bà Thúy, trong đó, việc xây dựng khung pháp lý và thể chế; xác lập 
cơ chế đồng quản lý, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công 
tác bảo tồn; truyền thông nâng cao nhận thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên 
nhiên, môi trường luôn được chú trọng. 

“Nếu như cách đây 15 năm, sinh kế của người dân Cù Lao Chàm phụ thuộc 
hoàn toàn vào khai thác thủy sản và tài nguyên rừng thì đến nay đã có sự thay 
đổi đáng kể. Người dân đã giảm đánh bắt mà vẫn có thể tăng thu nhập thông qua 
những hỗ trợ sinh kế thay thế, cụ thể là du lịch”, bà Thúy nói. 

Thống kê cho thấy, nếu năm 2009, lượng khách đến với Cù Lao Chàm chỉ 
đạt hơn 20.000 lượt thì đến tháng 10/2018 con số này đã tăng đến khoảng 
400.000 lượt, thu nhập bình quân đầu người dân trên đảo tăng cao. Từ một địa 
phương dựa vào kinh tế nông nghiệp là chính đã chuyển mình trở thành một địa 
phương du lịch phát triển năng động. 

Cùng với đó, hạ tầng cơ sở, các công trình dân sinh, đường quốc phòng 
cũng được đầu tư ngày càng hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và 
du khách. 

Tuy vậy, công tác bảo tồn Cù Lao Chàm cũng gặp nhiều khó khăn, thách 
thức, chất lượng hệ sinh thái biển và rừng đang đối diện với những tác động gay 
gắt. 

Tại hội thảo, một số ý kiến cho rằng, sự phát triển “nóng” của du lịch bên 
cạnh những yếu tố tích cực cũng gây nên những tác động tiêu cực lên đảo. Nổi 
bật là việc khai thác nguồn lợi thủy sản lén lút từ những ngư dân nơi khác đến 
dẫn đến suy giảm hệ sinh thái biển. 

Bên cạnh đó, áp lực về phát triển du lịch khiến nguồn nước ngọt hao hụt. 
Chưa kể nước thải, rác thải… từ người dân và du khách thải ra tác động đến môi 
trường sống của người dân cũng như nhiều loài động thực vật trên đảo,  đặc biệt 
là rùa biển. 

Một trong những nguyên nhân chính là việc tổ chức quản lý trong một thời 
gian dài không theo kịp quá trình phát triển của du lịch, dẫn đến chệch hướng 
phát triển Cù Lao Chàm. Do đó, nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng để Cù Lao 
Chàm phát triển bền vững, về lâu dài nhà nước cần có những chế định cụ thể; 
đồng thời nhanh chóng triển khai công tác quy hoạch trên đảo; ban hành những 
quy chế quản lý khai thác du lịch, kể cả những quy định về kiến trúc xây dựng… 
để Cù Lao Chàm  phát triển bền vững. 

Ngọc Phúc 

* Ngày 13/10/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Nứt nhà do thi công 
đường dẫn cầu Cửa Đại: Chậm được hỗ trợ, bồi thường 

Công trình đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại (địa bàn xã Cẩm Thanh, 
TP.Hội An) thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4/2018. Tuy nhiên đến nay, các hộ 
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dân bị nứt nhà trong quá trình thi công công trình vẫn chưa nhận được hỗ trợ, 
bồi thường. 

Căn nhà bà Võ Thị Xù (thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh) chỉ cách đường 
dẫn phía bắc cầu Cửa Đại khoảng 20m. Trong quá trình thi công công trình này, 
nhà của bà đã xuất hiện hơn 10 vết nứt. Trong đó, phần nhà bếp xuất hiện nhiều 
vết nứt lớn, tách rời khỏi bức tường của phần nhà trên. 

Anh Trần Văn Vĩ - con bà Xù chia sẻ: “Trước khi công trình thi công, có 
người vô chụp hình, quay phim hiện trạng nhà. Trong quá trình thi công, nền đất 
rung mạnh, ảnh hưởng trực tiếp làm nứt tường. Gia đình tôi đã làm đơn kiến 
nghị gửi lên UBND xã Cẩm Thanh”. 

Còn căn nhà của ông Trần Ngộ (thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh) thì xây 
dựng khá quy mô và vững chắc vào năm 2014. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ việc thi 
công công trình đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại cũng làm nhà ông xuất hiện 
nhiều vết nứt. “Nứt không to vì tường tôi xây rất dày, nhưng cứ mưa xuống là 
nước thấm vào nhà rất khó chịu” - ông Ngộ nói. 

Theo ông Bùi Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, trên địa 
bàn có tổng số 11 hộ dân có nhà bị nứt do ảnh hưởng từ việc thi công công trình 
đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại. Các hộ dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị với 
địa phương về tình trạng này và địa phương cũng đã làm việc với chủ đầu tư 
cũng như đơn vị thi công công trình. 

“Các đơn vị đã nhiều lần đến khảo sát, chụp hình ghi nhận hiện trạng trước 
và sau khi công trình hoàn thành nên sẽ có đầy đủ tư liệu để căn cứ bồi thường 
thỏa đáng cho người dân. Chúng tôi mong muốn các đơn vị nhanh chóng thực 
hiện bồi thường, tránh gây bức xúc trong nhân dân” - ông Thuận nói. 

Dự án công trình đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại dài gần 5km, triển khai 
thi công vào tháng 9/2017 và thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4/2018. Dự án do 
Ban Quản lý (BQL) dự án hạ tầng thuộc BQL Khu kinh tế mở Chu Lai làm đại 
diện chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty CP Đạt Phương và Công ty TNHH 
Xây dựng Phú Vinh. 

Từ ngày 01/7/2018, BQL dự án hạ tầng được chuyển giao nguyên trạng về 
BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Ông Nguyễn Văn 
Thường - Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 
tỉnh thông tin, công trình đã làm hợp đồng với một đơn vị chịu trách nhiệm bảo 
hiểm là Tổng Công ty CP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI). Đơn vị bảo hiểm 
này đã thuê một đơn vị khác làm giám định, đưa ra dự án giá bồi thường theo 
quy định. 

“Quan điểm của chúng tôi là đặt quyền lợi của nhân dân lên hàng đầu. 
Chính vì vậy, thời gian qua chúng tôi đã làm việc với các đơn vị rất kỹ về vấn đề 
này. Chắc chắn từ nay đến cuối năm 2018, những hộ dân bị ảnh hưởng sẽ nhận 
được mức bồi thường thỏa đáng” - ông Thường khẳng định. 

Phan Vinh 



 17 

* Hội An bắt đầu thực hiện chương trình "nói không rác thải nhựa", 
bài viết đăng trên Báo Lao động số ra ngày 18/10/2018 

Sau đảo Cù Lao Chàm, TP.Hội An đang tiến hành chiến dịch “nói không 
với chai nhựa và các chất thải làm từ nhựa”. Đặc biệt, đây là những hành động 
đầu tiên đến từ các cơ quan hành chính nhằm tiến đến thay đổi dần thói quen sử 
dụng các vật dụng làm từ nhựa. Từ đó, UBND muốn xây dựng một Hội An trở 
thành thành phố sinh thái. 

Để kêu gọi cộng đồng sử dụng có trách nhiệm để tiến đến không sử dụng 
các sản phẩm bằng nhựa, các cơ quan hành chính của TP.Hội An đang là những 
mũi tiên phong cho “cuộc chiến” này. 

Vào cuối năm 2017, một kế hoạch “Hướng đến không rác thải nhựa” được 
xây dựng, trong đó, cơ quan hành chính là “Công sở không rác thải nhựa”. 

BQL Khu Bảo tồn biển Cu Lao Chàm là cơ quan hành chính đầu tiên triển 
khai, nhận thấy sự thiết thực mà mô hình mang lại, các cơ quan khác như: Hội 
Phụ nữ TP.Hội An, UBND TP.Hội An, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thành 
Đoàn TP.Hội An,…là những đơn vị tiếp theo áp dụng nội dung của kế hoạch 
trên. 

Tại các cuộc họp và phòng làm việc của các cơ quan hành chính TP.Hội An 
đã không còn sự xuất hiện của bóng dáng các chai nhựa. Thay vào đó, trên bàn 
là sự hiện diện của các chai nước thuỷ tinh được khắc tên riêng. Mục tiêu tiếp 
theo của kế hoạch là thay thế các vật dụng trong văn phòng, trong các cuộc 
họp… bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Bên cạnh đó, một quán Chay Đạm của vợ chồng Phạm Thị Đạm (68 tuổi, 
nằm trên đường Phan Châu Trinh, TP.Hội An) là quán ăn đầu tiên “nói không 
với sản phẩm từ nhựa”. Khi mở quán, bà Đạm đăng ký với UBND phường là 
hạn chế sử dụng túi nilông. Tuy nhiên, lượng khách vào quán ngày một đông 
nên không thể làm đúng như đã đăng ký. 

“Lượng nilông quá nhiều, nếu cứ tiếp tục kinh doanh như vậy không khéo 
sẽ vi phạm nên vợ chồng tôi quyết tâm dẹp bỏ túi nilông. Bên cạnh đó, mỗi khi 
nhìn một người khách nước ngoài mồ hôi nhễ nhại đi vớt rác dưới sông Hoài, tôi 
không cầm lòng được, bởi tôi là một trong những người đã xả rác. Dù không 
trực tiếp nhưng dùng túi nilông quá” 

“Có nhiều người không đồng tình khiến nhiều lúc tôi cũng hơi chạnh lòng. 
Nhưng tôi đã bán quán chay, đây cũng là một bài học về tính nhẫn của con 
người. Dù không đem lại lợi ích gì nhiều, nhưng tôi muốn lan toả đến mọi người 
xung quanh về ý thức bảo vệ môi trường và tính nhẫn nại” – bà Đạm chia sẻ. 

Ông Nguyễn Thế Hùng – Trưởng BQL Khu dự trữ Sinh quyển Cù Lao 
Chàm, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An – cho biết, không chỉ ở các cơ quan 
hành chính mà ngay cả người dân Hội An, tôi rất khuyến khích áp dụng việc làm 
này. 
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“Đây là một hành động dù nhỏ mà không làm được thì nói gì đến những 
hành động lớn hơn. Việc thay đổi một thói quen sử dụng các sản phẩm làm từ 
nhựa, nilông…là rất khó. Tuy vây, để hướng Hội An trở thành một “thành phố 
sinh thái” thì cần hành động. Dần thay đổi thói quen từ việc làm nhỏ nhất đến 
tiến tới bảo vệ môi trường một cách bền vững” – ông Hùng chia sẻ. 

Đỗ Vạn 

* Phủ xanh Hội An bằng năm nghìn cây dương liễu, bài viết đăng trên 
Báo Nhân dân số ra ngày 18/10/2018 

Trong hai ngày 27 và 28/10 tới, dự án Nhà chống lũ phối hợp với Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và VTV6 tổ chức chương trình Hạnh Phúc 
Xanh, trồng 5.000 cây dương liễu ở Hội An và 1.240 cây bóng mát ở Hà Nội. 

 

Đây là chương trình phát triển cộng đồng, khuyến khích mọi người trồng 
cây, sống có trách nhiệm, hài hoà với thiên nhiên. Từ đó tăng sự kết nối giữa 
con người và con người, giữa con người và thiên nhiên, xây dựng một cộng 
đồng hạnh phúc xanh bền vững. 

Với thông điệp: "Ai trồng cây người đó có hạnh phúc", trong chiến dịch 
khởi động này, Hạnh Phúc Xanh kêu gọi bố mẹ và các bé tham gia cùng "Biệt 
đội xanh trồng 10.000 cây" trên khắp Việt Nam. Chương trình cũng sẽ trồng 
khởi động 1.240 cây tại phố Trịnh Công Sơn (Tây Hồ, Hà Nội) vào ngày 27-10 
và và 5.000 cây tại Cửa Đại (Hội An) vào ngày 28/10. 

Trong buổi trồng cây tại Hà Nội, người tham gia được thưởng thức Nhạc 
kịch Hạnh Phúc Xanh do nghệ sĩ Đặng Châu Anh dàn dựng với sự tham gia của 
dàn nhạc Maius Phiharmonic và các bé trường nghệ thuật Solart, cùng với 
những tiết mục, trò chuyện của các nghệ sĩ Hồng Nhung, Xuân Bắc, Thùy Chi. 
Tại đây cũng có một triển lãm tranh của các cây cọ nhí CLB Sắc Xuân. 

Ngoài ra, chương trình còn có hoạt động chạy bộ “Run for Trees” tại khu 
vực Hồ Tây và hoạt động mỗi người trồng một cây tại huyện Ứng Hòa. 

Mi Lan

* Ô nhiễm trầm trọng ở xã Cẩm Hà bài viết đăng trên Báo Sài Gòn giải 
phóng số ra ngày 26/10/2018 

Hơn 1.600 hộ dân ở xã Cẩm Hà (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đang phải 
sống chung với ô nhiễm trầm trọng từ bãi rác tồn đọng, nghĩa trang trong khu 
dân cư, cộng thêm hơn 220ha đất chuyên trồng quất sử dụng phân, thuốc hóa 
học. 

Ô nhiễm đất, nước và không khí 

Bãi rác Cẩm Hà nằm sát nghĩa địa Bàu Thượng, khiến nguồn nước và 
không khí càng ô nhiễm trầm trọng. Do bãi rác đã quá tải nên nhà máy đốt rác lộ 
thiên, khói bốc triền miên cả ngày lẫn đêm. Những hôm trời mưa, nước mưa hòa 
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nước thải từ bãi rác rò rỉ chảy tràn ra khu vực nghĩa địa, ra đường, mùi hôi thối 
nồng nặc. Đã nhiều lần người dân nơi đây kiến nghị chính quyền quy hoạch bãi 
rác xa khu dân cư và nghĩa địa, nhưng ngày ngày, hàng chục xe chở rác vẫn ra 
vào bãi rác. Núi rác vốn đã cao, nay càng cao ngất ngưởng. 

Ông Võ Văn Trung, giám đốc nhà máy xử lý rác thải, cho biết: “Mỗi ngày 
nhà máy thu gom về khoảng 100 tấn rác thải, nhưng công suất nhà máy chỉ xử lý 
được 55 tấn. Số rác dư sẽ được chuyển vào trong Quảng Nam xử lý, nhưng cũng 
không kịp, khiến lượng rác tồn đọng trong khuôn viên nhà máy luôn ở mức hơn 
300 tấn. Để hạn chế ô nhiễm, số rác tồn đọng này được nhà máy xử lý vi sinh, 
khử mùi, định kỳ giám sát môi trường”.    

Toàn xã Cẩm Hà có hơn 1/3 diện tích đất tự nhiên được người dân sử dụng 
trồng quất. Ông Nguyễn Trúc (đã trồng quất gần 20 năm) chia sẻ: “Trồng loại 
cây này tốn phân thuốc rất nhiều, mỗi mùa chi phí phân thuốc gần 100 triệu 
đồng. Khó khăn nhất là cây giống, nhiều cây có rễ củ vón cục (rễ đậu), nứt ra là 
thối nhưng không có thuốc xử lý để hủy cái rễ đó. Xã có hướng dẫn nhưng cũng 
sơ sài. Cuối cùng nông dân chúng tôi phải tới các đại lý mua thuốc tự xử lý. Giai 
đoạn chồi mới nứt lên thì phải bơm để sâu rầy khỏi bu vô ăn lá hoặc bông. Đến 
khi có bông có trái, nhất là khi lá mới ra bằng hạt tiêu, thì phải lo bơm thuốc giữ 
không cho sâu rầy bu vô, để cho trái phát triển. Rồi sau đó tùy sự phát triển sẽ 
bơm lượng thuốc thích hợp để nuôi quả, giữ quả. Gia đình tôi dùng thuốc không 
hôi. Nhưng chắc chắn nhiều ít cũng có độc, còn độc thế nào sao biết được. Hồi 
xưa đến giờ ở đây chỉ sống nhờ cây quất và cây bông, nếu không làm quất thì ở 
đây không biết làm chi sống”.  

Ông Nguyễn Văn Bê đã có hơn 10 năm trồng quất trong vùng, cho biết: 
“Để trồng được loại cây này, tôi đã dùng rất nhiều thuốc, chủ yếu thuốc rầy, 
nấm, nhất là thuốc tăng trưởng. Ước tính mỗi năm tốn gần 20 triệu đồng tiền 
mua phân, thuốc. Biết là sử dụng thuốc nhiều có thể bị nhiễm độc, gia đình cũng 
sợ, nhưng không thể không làm, vì đây là nghề nuôi sống gia đình. Bây giờ dù 
sao cũng đỡ lo vì người ta bán thuốc sinh học nên độc tố có phần nhẹ hơn. Loại 
quất cần thuốc rất nhiều, lúc rễ lên không nổi, phải bơm thuốc vô nuôi lá và từ lá 
nuôi xuống thân rễ. Thông thường một tháng bơm 2 lần. Trung bình nếu vườn 
lớn bán 700 triệu đến 800 triệu đồng, thì tiền thuốc, phân bón khoảng hơn 100 
triệu đồng (15%)”. 

Bà Trần Thị Thùy Trang, cư dân tại đây, than: “Khu vực này ô nhiễm 
không chỉ do bãi rác, nghĩa địa hay phân thuốc trồng quất, mà còn bị ảnh hưởng 
bởi nhà máy cá ở Điện Dương. Đất ở đâu có giá chứ đất ở đây không ai muốn ở 
vì quá ô nhiễm”.  

Chưa nghiên cứu tác hại của thuốc hóa học 

Ông Mai Kim Phương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, cho biết: “Trên địa 
bàn xã hiện có 613ha diện tích đất tự nhiên. Trong đó có 220ha trồng quất với 
trên 500 hộ (trong tổng số 1.600 hộ của địa phương), mỗi năm sản xuất ra thị 
trường 65.000 chậu quất và trồng mới khoảng 18.500 cây quất đất. Tuy nhiên, 
do thời tiết thất thường, dẫn đến trái không được to, nhiều sâu bệnh, nên người 
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dân đã sử dụng thuốc trừ sâu quanh năm, gây ô nhiễm khu dân cư. Cho đến thời 
điểm này, không có cơ quan nào thống kê tác hại của việc sử dụng thuốc trừ sâu 
đến sức khỏe người dân ở đây như thế nào, nhưng thấy ảnh hưởng môi trường 
rất lớn. Địa phương chỉ vận động người dân hạn chế bơm thuốc, chỉ bơm khi ít 
có người ở nhà, hoặc giãn liều lượng ra. Trên thực tế, khó thống kê mỗi năm 
người dân xã Cẩm Hà sử dụng hết bao nhiêu thuốc hóa học để chăm sóc quất. 
Bất cứ khi nào thấy cây bị hư hại hoặc cần kích thích thì người dân bơm thuốc, 
chứ không theo liều lượng nào, tùy từng vườn và kinh nghiệm mỗi nhà. Riêng 
việc quy hoạch khu trồng quất, dù có dự kiến, định hướng, nhưng không có tiền 
để triển khai các khu tập trung”. 

Ông Lê Đình Tường, Phó Trưởng phòng Kinh tế TP Hội An, cho biết: 
“Việc sử dụng thuốc hóa học trong trồng quất ở Cẩm Hà chắc chắn là có gây 
ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường xung quanh, nhất là với một 
số vườn nằm trong khu dân cư. Tuy nhiên, để có đánh giá toàn diện việc tác 
động này thì cần phải nghiên cứu cụ thể. Về chuyên môn, hiện nay chúng tôi 
khuyến cáo người dân sử dụng loại thuốc nằm trong danh mục cho phép của 
ngành bảo vệ thực vật, đồng thời khuyến khích việc sử dụng các loại thuốc bảo 
vệ thực vật sinh học. Tuy nhiên, do muốn bảo đảm phòng trừ sâu bệnh nhanh 
nên bà con vẫn sử dụng thuốc hóa học”. 

Ngọc Phúc 

* Môi trường nước tại khu vực Chùa Cầu bị ô nhiễm và những giải 
pháp khắc phục của thành phố Hội An sắp tới là nội dung được nhiều báo 
phản ánh như: Cải thiện chất lượng nước tại khu vực chùa Cầu (Hội An) 
(Báo Đảng cộng sản Việt Nam, 25/10/2018); 260 tỷ đồng xử lý ô nhiễm tại 
Chùa Cầu Hội An (Báo Công an thành phố Đà Nẵng, 27/10/2018) hay bài 
viết: 

* Chùa Cầu (Hội An) sẽ hết ô nhiễm từ tháng 11 thông tin đăng trên Báo 
Thanh niên số ra ngày 25/10/2018, 

Ngày 24/10, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An 
(Quảng Nam), cho biết dự án cải thiện chất lượng nước tại khu vực chùa Cầu, 
trong đó có việc đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải công suất 2.000 
m3ngày/đêm khi đưa vào vận hành sẽ xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi 
trường tại khu vực chùa Cầu. 

Dự án có tổng mức đầu tư gần 260 tỉ đồng, trong đó chính phủ Nhật Bản 
viện trợ không hoàn lại 1,1 tỉ yen (khoảng 228 tỉ đồng), còn lại do TP.Hội An 
đối ứng. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 10/2018, toàn bộ dự án hoàn thành và 
bàn giao cho chính quyền TP.Hội An vận hành, xử lý nước thải đạt chuẩn trước 
khi thải ra sông Hoài. 

Nhiều năm qua, khe Ồ Ồ và kênh mương chùa Cầu bị ô nhiễm nghiêm 
trọng do nước thải sinh hoạt của người dân và các cơ sở lưu trú thải trực tiếp, 
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ảnh hưởng lớn đến hoạt động tham quan, du lịch tại di tích chùa Cầu nói riêng 
và khu vực trung tâm phố cổ nói chung. 

Hữu Trà 

* Ngày 31/10/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Nhiều nguy cơ gây ảnh 
hưởng đến di tích tại Hội An 

Khá nhiều áp lực từ sự phát triển nhanh chóng của dân số, dịch vụ du lịch, 
đô thị hóa lẫn nguy cơ từ biến đổi khí hậu... gây ảnh hưởng không nhỏ lên các di 
tích tại Khu đô thị cổ Hội An đã được nhìn nhận, mổ xẻ tại buổi làm việc của 
UBND tỉnh với Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An vào chiều 
qua 30.10. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp. 

Hội An đã được UNESCO đánh giá là điển hình trong công tác quản lý và 
bảo tồn, với 1.432 di tích đã được kiểm kê phân loại, kinh phí tu bổ từ năm 2008 
đến nay hơn 146 tỷ đồng. Các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được phục 
hồi và phát huy đúng hướng, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của TP.Hội An. Tuy nhiên, hiện nay, các di tích ở Hội An bị nhiều ảnh hưởng 
bởi tình trạng thay đổi chủ di tích, thiếu nguyên vật liệu trùng tu, lượng khách 
tham quan quá đông gây áp lực lên di sản, thiếu các văn bản pháp luật cần thiết 
để triển khai quản lý... 

Tại cuộc họp, đại diện TP.Hội An đưa ra nhiều kiến nghị với UBND tỉnh, 
từ phê duyệt kế hoạch quản lý và ban hành quy chế  bảo vệ Di sản văn hóa thế 
giới Hội An, yêu cầu cơ chế đặc thù cho bảo tồn di sản Hội An, đến quan tâm về 
các công trình kè bảo vệ, cơ sở hạ tầng giao thông, chính sách ưu đãi cho nghệ 
nhân... 

Song Anh 

 

* Lò giết mổ gia súc tại phường Cẩm Châu, TP.Hội An: Ô nhiễm và 
phản cảm bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 30/10/2018 

Hơn 20 năm nay, hàng chục hộ dân và nhiều khách sạn gần kề khu vực lò 
mổ Hội An (khối phố Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu) luôn bức xúc và bất lực 
khi phải sống chung với ô nhiễm do lò mổ gây ra. 

Bức xúc 

Bà Đỗ Thị Dục (K508, đường Cửa Đại), nhà bên cạnh lò mổ cho biết, cứ 
16 giờ mỗi ngày, heo từ các nơi chở về tập kết tại lò mổ gây ồn ào đến sáng hôm 
sau. “Họ lùa heo vào chuồng, rồi xối nước rửa xe, rác rưởi, phân heo trôi lênh 
láng. Đó mới chỉ là khởi đầu, khoảng 1 giờ tới 6 giờ sáng mới kinh khủng khi 
heo bị mổ; họ đập heo bằng ống sắt nên tiếng va chạm chát chúa, rồi tiếng heo 
kêu rống… Chưa kể những chất bỏ đi trong quá trình mổ heo như phân, nội tạng 
theo nước chảy ra cống, hôi hám không chịu nổi. Tôi đã nhiều lần nghe nói sẽ di 
dời lò mổ nhưng hàng chục năm nay vẫn vậy, chẳng có thay đổi” - bà Dục bức 
xúc. Nhiều năm trước bà đã viết đơn phản ánh lên UBND TP.Hội An nhưng 
không thấy động tĩnh gì. 



 22 

Cũng theo bà Dục, trước đây nước thải chảy thẳng ra những đám ruộng cận 
kề gây hôi thối nên bị người dân bịt lại, bây giờ nước thải lại xả ra cống đường 
Cửa Đại nhưng do cống nhỏ, nước nhiều không thoát kịp, chảy tràn ra chung 
quanh. Nước ô nhiễm đến mức, năm 2015 bà Dục làm nhà đào móng xuống sâu 
2m đất vẫn còn rỉ nước có mùi hôi. Ông Đỗ Văn Minh, nhà đối diện lò mổ cho 
hay, nhiều năm nay trong các cuộc họp hay tiếp xúc cử tri của phường, thành 
phố, ông đều đề xuất di dời lò mổ. Ông Minh là một trong số hơn 10 hộ thường 
xuyên giết mổ heo tại lò nhưng ông cũng không đồng tình với việc để lò heo ở 
vị trí hiện tại. “Tôi làm nghề này nên biết, ồn và ô nhiễm lắm, việc di dời lò mổ 
đi xa sẽ khó khăn cho công việc mổ heo của mình nhưng tôi vẫn mong muốn dời 
lò mổ đi nơi khác để cuộc sống mọi người dễ chịu hơn” - ông Minh nói. 

Phản cảm 

Sự tồn tại của lò mổ ở phường Cẩm Châu, TP.Hội An, nơi tập trung nhiều 
khách sạn và du khách, không chỉ gây ô nhiễm, mất mỹ quan, mà còn tạo hình 
ảnh phản cảm trong mắt khách du lịch. Bà Hứa Thị Anh - Tổng Giám đốc khách 
sạn Phú Thịnh chia sẻ, mỗi khi nghe khách phàn nàn, không biết giải thích thế 
nào. “Khách nói giữa trung tâm thành phố mà giết súc vật như vậy là man rợ, 
không văn minh. Mình nghe mà xấu hổ không biết nói gì” - bà Anh chia sẻ. 
Ngoài Phú Thịnh, một số khách sạn xung quanh như Lasenta, Rồng Vàng… 
cũng luôn trong tình trạng bị khách phàn nàn. “Tôi nghe thông tin bây giờ thành 
phố cũng không biết đưa lò mổ đi đâu, đưa lên Thanh Hà thì ở đó có bãi rác rồi, 
họ không chịu, còn đưa xuống Cẩm Thanh cũng không được. Mình làm doanh 
nghiệp kinh doanh ở đó không dám lên tiếng nhưng dân sống ở đó chắc không 
thể chịu nối rồi” - bà Anh bộc bạch. 

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói, lò mổ Hội An 
đã có từ thời bao cấp, đến giờ này xem như đã hoàn thành nhiệm vụ và cần phải 
dời đi. Chưa kể, do xây dựng từ lâu nên hiện đã xuống cấp gây ô nhiễm. Theo 
quy hoạch, khu vực này không còn lò mổ nữa, vì nằm giữa khu dịch vụ du lịch, 
không phù hợp nên thành phố không đầu tư cải tạo. Sắp tới thành phố sẽ quy 
hoạch đưa lò mổ lên Khu công nghiệp và đô thị Thanh Hà. Hiện đất đã bố trí, 
kinh phí cũng đã có, việc khai thác đấu giá khu lò mổ này rất cao, dư sức để 
thành phố làm lò mổ mới ở Thanh Hà. Nhưng vướng mắc hiện nay do chưa 
được đồng thuận của Sở Công Thương, vì cho rằng đưa lò mổ vào khu công 
nghiệp sẽ gây ô nhiễm. “Hội An không còn chỗ nào thích hợp hơn để bố trí lò 
mổ ngoài khu công nghiệp này, thành phố vẫn kiên trì bảo vệ ý tưởng đó. Sắp 
tới hai bên sẽ cùng phối hợp giải quyết để có thể triển khai xây dựng lò mổ mới 
trong năm 2019, còn diện tích đất lò mổ cũ sẽ đấu giá làm khách sạn hoặc khu 
du lịch” - ông Sơn cho hay. 

Gia Khang 

4. HỘI AN - ĐẤT VÀ NGƯỜI 

* Thương hiệu phở Liến Hội An, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số 
ra ngày 09/10/2018 
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Có nhiều món ăn của Hội An đã góp phần làm nên sự độc đáo trong ẩm 
thực của địa phương. Tuy nhiên, ít ai biết được cách chế biến những món ăn ấy, 
bởi đó là bí quyết được truyền từ đời này qua đời khác. Phở Liến Hội An là một 
trong những món ăn như thế. 

Hơn 70 năm trước, tiệm phở Liến được ra đời bởi bàn tay tài nghệ của ông 
chủ quá cố Lưu Liến. Người ta cho rằng đây là hàng phở ra đời sớm nhất và nổi 
tiếng nhất ở Hội An. Khác với phở miền Bắc, sợi phở Liến Hội An không bở và 
mềm, ngược lại bánh phở khô dai, khi chan nước dùng vẫn còn chắc sợi. Để tìm 
hiểu loại bánh phở này, chúng tôi đã tìm đến gia đình ông Lưu Văn Mai, người 
đang kế nghiệp nghề tráng bánh phở của cha mình ở đường Lý Thái Tổ. Ông 
cho biết, muốn làm được bánh phở này, gia đình phải chọn loại gạo xiệc, cao giá 
hơn các loại gạo thông thường. Sau khi ngâm nửa ngày, xay ra thành bột, gia 
đình ông mới bắt đầu tráng bánh. Trước kia, nhà ông tráng bằng bếp củi nhưng 
ngày nay đã có máy cán nên cũng đỡ vất vả và bánh phở cũng đều, đẹp hơn. 
Bánh tráng xong đến đâu được đưa ra phơi đến đó. Đến khoảng 9 - 10 giờ sáng 
gia đình ông đưa vào cắt thành sợi phở, đảm bảo độ dai, cứng nhưng không quá 
khô. Do được quét một lớp dầu trước khi cắt nên phở làm ngày nào phải bán hết 
ngày đó, nếu để qua ngày sẽ dễ bị mốc hoặc thiu. Ưu điểm của sợi phở này là 
không cần đến chất phụ gia để tạo độ dai nhưng khi ăn vẫn có độ dai nhất định 
chứ không mềm nhũn, gây ngán cho người thưởng thức. 

Ông Lưu Văn Mai chia sẻ:  “Hồi xưa ông già tôi bán phở. Tôi là đời thứ hai 
nối nghiệp của cha. Đến bây giờ phở Liến chỉ cung cấp cho anh em ở trong nhà, 
tính ra khoảng 14 quán phở. Các quán phở đều bán rất đắt khách. Thương hiệu 
của ông già để lại cho con cháu làm ăn được lắm”. Nhiều người cho rằng, đến 
Hội An mà chưa được thưởng thức món phở Liến là một điều đáng tiếc. Tiệm 
phở Liến ở ngay ngã tư Lê Lợi không còn xa lạ với người Hội An, vì đây là địa 
điểm bán phở của “cố nhân” Lưu Liến, người từng làm nên món phở đặc biệt 
của Hội An. Nếu là người sành ăn, bạn sẽ cảm nhận tô phở Liến có rất nhiều 
điểm khác biệt. Nước phở không béo ngậy và đậm mùi các loại ngũ vị hương, 
hoa hồi như các loại phở khác, mà mùi vị nhẹ nhàng, thanh ngọt. Thịt bò thái 
mỏng, khi cho nước sôi vào thịt tái chín vừa ăn ngay, không bị dai. Điều này 
góp phần tăng thêm độ ngon của phở đối với người thưởng thức. Khi gọi tô phở 
Liến, bạn cũng được phục vụ thêm đu đủ ngâm chua ngọt, rau húng quế, húng 
bạc hà, giá loại sợi nhỏ dài, đậu phụng rang và ớt bột được rắc thêm lên trên 
khiến tô phở trở nên hấp dẫn ngay. Đặc biệt, nếu như phở ở các vùng khác sử 
dụng hành tây thì phở Hội An và nhất là phở Liến chỉ sử dụng hành lá xanh thái 
dài, tạo nên hương vị hơi khác biệt. Sự khác biệt này đã tạo ra độ ngon, để rồi 
tiệm phở Liến tồn tại xuyên suốt 2 thế kỷ, đến bây giờ đã trở thành thương hiệu 
riêng của phở Liến Hội An. 

Ông Lưu Liến đã về với tổ tiên nhưng con cái ông đang tiếp tục giữ lửa 
nghề. Bí quyết làm phở được trao truyền từ đời này sang đời khác. Hiện trong 
thành phố, con cháu của ông Lưu Liến cũng mở thêm nhiều tiệm phở ở nhiều vị 
trí khác nhau. Điểm chung nhất là tất cả đều có cùng công thức nấu phở riêng 
biệt của gia đình, thu hút rất đông thực khách là những người sành ăn phở tại địa 
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phương và thực khách phương xa khi nghe danh phở Liến Hội An. Có nhiều cửa 
tiệm, lượng khách đến ăn cả ngày, toàn là những người nhiều năm gắn bó, quen 
thuộc với món phở mà họ yêu thích. Anh Huỳnh Kim Hải ở khối An Thắng, 
phường Minh An, cũng là một trong số đó. Chia sẻ về món ăn này, anh bộc 
bạch: “Tôi là người Hội An, món phở này tôi đã ăn từ nhỏ đến lớn và đã quen 
thuộc với khẩu vị rồi. Và tôi biết quán phở này đã mở rất lâu, chất lượng rất 
tuyệt, không hề thay đổi”. 

Theo thời gian, tiệm phở Liến đã trở thành điểm đến thân quen của nhiều 
người dân và du khách, góp phần làm phong phú nghệ thuật ẩm thực độc đáo 
của vùng đất Hội An. 

Lê  Hiền 

* Hội An, vừa đi vừa nghĩ vụn... bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 27/10/2018 

Người Hội An làm nên đô thị cổ Hội An! Từ hàng chục năm nay, càng đọc 
và đi lại, giao tiếp, tôi càng nghiệm thấy điều ấy ngày một chính xác hơn. Năm 
nay tròn 20 năm thực hiện chương trình Đêm phố cổ và 10 năm Hội An lên 
thành phố, có lẽ nhiều người sẽ đồng ý với tôi điều ấy! 

1. Tổ chức du lịch USTOA, website CNNGo và trang du lịch trực tuyến 
TripAdvisor về các “điểm đến mới nổi”, “top 50 các điểm ẩm thực” hay “top 50 
bãi biển đẹp nhất”… đều ẩn chứa các nhận định vai trò của con người Hội An. 
Bởi đặc điểm của di sản văn hóa thế giới này có một khác biệt đáng kể so với 
các di sản khác. Các nhà báo nước ngoài viết về Hội An mà tôi từng đọc suốt 20 
năm qua đều ghi nhận: Di sản thế giới Hội An không chỉ là một di tích, mà còn 
là nơi sinh sống làm ăn của hơn 8 vạn dân sở tại. Elly Swedenmark, người quản 
lý “học kỳ Việt Nam” tại Hội An của đại học Oslo (Na Uy) nói rằng mỗi lần cô 
quay lại Hội An là như về lại nhà mình bởi những tình cảm thắm thiết, chân tình 
của con người ở đây. “Chúng tôi muốn sinh viên tiếp cận với nền văn hóa và con 
người địa phương, chứ không tới Việt Nam để hòa trộn trong những đoàn khách 
du lịch... Đó cũng là mục tiêu chính của mỗi khóa học!” - Elly nói. 

Một gánh mỳ Quảng ở lề đường Phan Châu Trinh, nghe nói từng được mời 
đem mỳ ra Hà Nội để đãi khách của Chính phủ cũng là nơi tôi hay lui tới. Vào 
một buổi sáng hôm kỷ niệm 20 năm Đêm phố cổ, tôi ngồi cùng bàn với một chị 
trung niên dân bản địa và hai du khách người miền Bắc. Chúng tôi chăm chú 
nghe chị nói về sự ăn ở của người dân: “Chúng tôi hồi nào tới giờ đối xử với 
nhau thiệt tình, không đãi bôi, có chi đãi khách thứ ấy chớ không vay mượn hay 
làm giả…”. Chị còn nói, người Hội An cứ lặng lẽ làm việc mà họ thấy có ích 
cho họ và cộng đồng, nên ai chê thì có buồn để sau đó sửa đổi, nhưng ai khen 
mà không đúng hoặc “nói quá” thì họ “dị lắm”! Những câu nói đơn giản đó cứ 
theo tôi suốt đường về. 

2. Đi một vòng Hội An, tôi nhớ lại nhạc sĩ lão thành Trương Đình Quang 
nói chuyện người Hội An trong quá khứ. Trong văn hóa nghệ thuật từ trước Hội 
An có nhiều nhạc sĩ tài ba và nổi tiếng như La Hối, Dương Minh Ninh, các nhà 
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văn dòng họ Nguyễn Tường, Lưu Nghi, Hoàng Châu Ký, Huỳnh Lý… Còn 
trong thể thao, trước Cách mạng Tháng 8, ngoài hai đội bóng Faifo A (có tiền vệ 
hay nhất Đông Dương Trần Văn Tứ) và Faifo B (có giáo sư Hoàng Châu Ký, 
nhà văn Lưu Nghi), giới trẻ Hội An còn có 3 đội bóng học sinh và thợ thuyền. 
Đội Chim Én của trường Viên Minh có các cầu thủ mà sau này trở thành giáo sư 
Huỳnh Lý, nhà cách mạng Phan Thao; đội Gà con của trường Con trai có các 
thầy Hồ Quế, Trần Tri, nhà thơ Vương Tân và đội Sư tử con của giới thợ thuyền. 
Khi các đội A, B thi đấu, các đội nhỏ này thường đá mở màn. Tiền vệ Tứ bị 
chấn thương vùng bụng trong trận chung kết giải Sifa trước năm 1945, sau đó từ 
trần, đã được người dân và các quan Pháp tôn vinh, xây mộ dựng bia nay vẫn 
còn ở phường Tân An. 

Bia miệng của người Hội An về tình yêu bóng đá chính là câu vè: “Anh 
Vàng a-ri-e (trung vệ), Anh Đạt bờ-lông-rê (giữ gôn), giáo Huê tém góc, Ô kho 
bạc đá móc, anh Mạn bao sân, Cai Cần đá bổng…”. Trong lĩnh vực thể thao 
người Hội An cùng thời ấy còn có cụ Hồ Cường, từng đoạt giải vô địch 
marathon ở Thái Lan. 

Nhạc sĩ Trương Đình Quang nói, Hội An thời nào cũng có những người 
con làm rạng danh cho quê hương mình và họ luôn ở trong lòng, trong trí nhớ 
của nhân dân, bởi chính họ góp phần làm nên bản sắc Hội An, làm cho Hội An 
trở nên khác biệt… 

Nhà nghiên cứu sử học Li Tana trong tác phẩm Xứ Đàng Trong từng viết 
đại ý rằng tác động qua lại của quá trình tiếp thu, dung hóa về văn hóa của người 
Đàng Trong, của Guang Nam Gou hay Quinam (tức Hội An) đã “cho ra đời một 
ý thức về bản sắc Việt Nam, cắm rễ sâu trong môi trường xã hội, văn hóa và 
thiên nhiên” (Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ 17 - 18) của vùng đất 
này, mang đậm tính hội nhập và sáng tạo! Trong khi trước đó, cách đây tròn 4 
thế kỷ, Cristophoro Borri đã nhận xét rằng: “Từ tính tình rất trọng khách và cách 
ăn ở giản dị mà họ (người Kẻ Chiêm, Faifo) rất đoàn kết với nhau, rất hiểu biết 
nhau, đối xử với nhau thành thật, rất trong sáng như thể tất cả đều là anh em với 
nhau, cùng ăn uống và cùng chung sống trong một nhà…” (Xứ Đàng Trong năm 
1621). 

3. Người Hội An làm nên phố cổ Hội An, không chỉ là những cư dân ở phố 
cổ. Những người thuộc thế hệ tôi, từng là học sinh Trần Quý Cáp như những anh 
chị Phạm Phú Ngọc Trai, Nguyễn Thành Sang, Phan Phải, Huỳnh Sơn Phước, 
Võ Như Lanh, Vũ Đức Sao Biển hay các ca sĩ Ánh Tuyết, Ngọc Lễ… dù ở 
phương trời nào, hoạt động trong lĩnh vực nào họ cũng luôn hướng về Hội An 
với niềm tự hào và trách nhiệm. Người Hội An còn là những người không sinh 
ra nơi này nhưng đã gắn cả đời mình, sự nghiệp mình ở đây. Họ là các cha xứ 
châu Âu đã học tiếng từ những người dân để sáng tạo ra chữ Quốc ngữ. Họ là 
những Thích Đại Sán, Trần Kinh Hòa, Kazik, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Văn 
Xuân… đã góp sức làm cho Hội An trở nên sống động trên thế giới ngày nay. 

Nhà văn Nguyễn Tuân khi viết bút ký Cửa Đại năm xưa có một câu nổi 
tiếng về những món ăn Hội An mà mỗi lần ghé về phố cổ tôi vẫn nhớ: “Nhớ 
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được cái mùi của một nơi, người ta rất còn nên nhớ tới cái tiếng của một nơi 
nữa”. Cái tiếng ở Hội An, không chỉ là tiếng rao, tiếng leng keng của hàng rong 
trong đêm, mà còn là tiếng nói Quảng Nam, tiếng tăm của một vùng đất từng là 
“khu kinh tế mở” mấy thế kỷ trước. Và có được “cái tiếng” đó, không ai khác 
hơn là do chính người Hội An làm nên vậy. 

4. Tôi không tham dự bữa tiệc nhân kỷ niệm 20 năm Đêm phố cổ mà đi bộ 
lang thang trên phố. Bây giờ trong phố cổ có quá nhiều cửa hàng mang tên Tây, 
nhiều người chủ kinh doanh (hay chủ nhà) là người Bắc. Người các nơi đến mua 
nhà ở đây và tìm thấy cơ hội kinh doanh khi khách du lịch tràn ngập đêm ngày 
trong các phố và cả vùng ngoại thị. Tôi cảm giác như cái nét “thuần hậu” của cư 
dân đang bắt đầu chao đảo khi tiếp xúc hoặc nghe họ lời qua tiếng lại với khách 
hàng. 

Một cô bạn sinh ra và lớn lên ở phố cổ, từng làm trong ngành thông tin văn 
hóa có lần đã tâm sự về sự khắng khít tình cảm của người Hội An: 

“Hội An đẹp đúng nghĩa và rất riêng thường bắt gặp ở những buổi tinh mơ. 
Không vội vàng, không ồn ào chỉ có người Hội An thật sự với nhau, lặng lẽ trầm 
tư cũng vốn dĩ giống nhau như Phố vậy. Tiếng rao đêm qua vẫn còn dư âm, sự 
chờ đợi vẫn là thói quen, bồn chồn lo lắng khi Phố vắng đi bóng người hoặc mất 
đi nụ cười của ai đó. Phố nhỏ lắm, nhỏ đến mức chuyện gì ở Phố vẫn biết… Biết 
ai còn, ai mất... Để còn tìm về nhau để hàn huyên tâm sự…”. 

Và một tâm sự khác của người Hội An: 

“10h đêm qua tôi vẫn còn lang thang ở phố, trên bến dưới thuyền vẫn còn 
xôn xao, tấp nập. Dừng chân ở góc nhỏ hàng ngày mà tôi thường hay lui tới, 
nhìn phố thấy xa xăm, nhìn đèn cũng chẳng còn thấy ảo. Nước sông Hoài vẫn 
không chịu phẳng lặng, ngọn đèn đường hắt bóng cũng chẳng còn thấy tròn trịa. 
Cảm giác ra phố về đêm cũng chẳng còn thú vị, những dàn đồng ca ở vùng miền 
Bắc Trung Nam gọi nhau ơi ới, đánh tan sự tĩnh lặng, trầm mặc…”. Bao giờ mới 
trở lại Phố xưa, chắc sẽ không còn, mà mình hãy đừng cố tìm. Một khi cảm giác 
đã mất đi thì mọi vật chung quanh ta cũng dường như vô nghĩa”. 

Một người bạn khác kể với tôi: “Ngay cái cách treo lồng đèn cũng có thể 
phân biệt chủ nhà có phải là người bản địa hay không? Người Hội An giản dị, 
không bao giờ treo đủ loại lồng đèn, cả lồng đèn của Trung Quốc và đủ màu đủ 
kiểu trông rất nhức mắt!”. 

…Vẫn biết, thời buổi kinh tế thị trường, và phố Hội vẫn luôn mở cửa, 
nhưng sao thấy thiêu thiếu một sự dung hòa trong hồn cốt di sản… 

Trương Điện Thắng 

5. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 

* Ngày 04/10/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: "Du lịch Cẩm Thanh 
phải là du lịch sinh thái" bài viết đăng trên Báo Quảng Nam  

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi 
làm việc giữa UBND tỉnh và các sở, ban ngành với chính quyền xã Cẩm Thanh 
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(TP.Hội An) vào sáng nay 4/10, về các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - 
xã hội, đặc biệt là việc chấn chỉnh tình trạng bát nháo ở rừng dừa Bảy Mẫu. 

Ông Nguyễn Hùng Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh thông tin, tỷ 
trọng các ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của xã giảm; 
tỷ trọng ngành du lịch và thương mại, dịch vụ lại tăng cao, chiếm 74% cơ cấu 
kinh tế. 

Lượng du khách đến với khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu tăng đột biến nên 
thu nhập bình quân đầu người của xã trong những năm gần đây cũng tăng cao, 
hơn 35 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo rất thấp, toàn xã chỉ có 12 hộ thuộc 
diện bảo trợ xã hội. 

Ông Linh cũng thông tin một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, lĩnh vực kinh tế du 
lịch tuy có sự phát triển đột biến, lượng khách tham quan tăng cao nhưng áp lực 
do lượng khách tăng đặt ra nhiều thách thức cần giải quyết. 

Đầu năm 2017, số lượng thuyền thúng của người dân phục vụ du khách chỉ 
hơn 300 cái; đến tháng 3/2018, tăng lên hơn 900 cái. Du khách đến tham quan 
khu du lịch sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu hơn 1.500 lượt mỗi này. Chủ yếu là 
dòng khách có thị hiếu nghe nhạc mạnh nên nhiều hộ dân đã chở loa di động 
trên thúng. 

Vào thời điểm trước tháng 9.2018, đã có khoảng 200 loa di động hoạt động 
tại khu vực rừng dừa gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng xây đến hình ảnh du lịch 
địa phương. Tuy nhiên, tình trạng này đã được chấn chỉnh sau khi nhiều cơ quan 
báo chí phản ánh và theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Ông Lê Thanh - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh đề nghị UBND tỉnh và 
UBND TP.Hội An cho phép chủ trương được lập quy hoạch không gian, phân 
khu chức năng xã Cẩm Thanh để phục vụ cho sự phát triển thay cho quy hoạch 
nông thôn mới năm 2013 - đã không còn phù hợp với thực tế địa phương hiện 
nay. UBND xã mong muốn cấp trên cho cơ chế để lại nguồn phí tham quan khu 
du lịch sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu để tập trung đầu tư cho hạ tầng phát triển, 
đặc biệt là du lịch. 

Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, xã Cẩm 
Thanh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch và địa phương đã tận dụng tốt những 
lợi thế đó trong thời gian qua. Tuy nhiên, tốc độ phát triển du lịch quá nhanh 
cũng xuất hiện nhiều vấn đề tiêu cực kéo theo. 

Theo ông Tường, thời gian tới UBND xã Cẩm Thanh cần có việc phân khu 
bố trí các dòng khách để tránh xung đột không đáng có và tránh sự quá tải tại 
khu du lịch trong một thời điểm. Giá 30 nghìn đồng cho một lượt tham quan là 
nguồn thu tốt cho xã đầu tư phát triển, nhưng thời gian đến cũng cần nghiên cứu 
thêm phí dịch vụ vào tiền vé như dịch vụ di chuyển, trò chơi... 

Ông Trần Thanh An - Phó Giám đốc Sở GTVT cho rằng, từ lúc cầu Cửa 
Đại và tuyến đường 129 đưa vào sử dụng thì việc đi lại, cũng như tình hình kinh 
tế - xã hội của TP.Hội An và xã Cẩm Thanh đã có nhiều thuận lợi. Các phương 
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tiện thuyền gia dụng, nhất là thuyền thúng nhiều nhưng vẫn chưa có sự quản lý 
và khai thác một cách có tổ chức. Thời gian tới, TP.Hội An và xã Cẩm Thanh 
cần phải nghiên cứu giải pháp để thực hiện tốt việc phát triển du lịch. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao những nỗ lực của 
chính quyền xã Cẩm Thanh trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn đề 
du lịch ở địa phương thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập, hạn chế 
nổi lên như tình trạng tiếng ồn và tranh giành du khách trong khu du lịch rừng 
dừa. Dù UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo nhưng việc xử lý các vấn đề này 
cũng còn khá chậm. 

“Xã Cẩm Thanh cần tăng cường quản lý tốt công tác môi trường du lịch, 
đặc biệt là tiếng ồn và rác thải. Bởi du lịch sinh thái của Cẩm Thanh nói riêng và 
Hội An nói chung là phải yên bình, tĩnh lặng chứ không thể để người dân mở 
nhạc rồi hát hò ầm ĩ. Du lịch xã Cẩm Thanh phải là du lịch sinh thái. Cho nên 
phải làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân để họ hiểu được vấn đề du 
lịch bền vững” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chỉ đạo. 

Đồng chí Trần Văn Tân gợi mở, việc thay thế tiếng loa bằng nghệ thuật hát 
bài chòi hoặc hò khoan là một hướng đi cần lưu ý khai thác. Không cần đông về 
số lượng du khách mà nên chú trọng chất lượng. Nếu biết phát huy tốt thì mới 
mong muốn có được sản phẩm du lịch hiệu quả và bền vững, mang lại nguồn 
thu nhập cho người dân và ngân sách địa phương. 

Phan Vinh 

* Sức hút của sản phẩm du lịch khác biệt, bài viết đăng trên Báo Quảng 
Nam số ra ngày 06/10/2018 

TP.Hội An vừa tổng kết 20 năm “Tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ 
20”, một sản phẩm du lịch độc đáo không chỉ riêng Quảng Nam mà của cả nước. 
Câu chuyện xây dựng sản phẩm du lịch khác biệt nhằm tạo sức hút một lần nữa 
được nhắc đến, đặc biệt trong thời điểm khan hiếm những sản phẩm du lịch mới 
như hiện nay.  

“Giẫm chân” sản phẩm 

Ông Dương Bá Hiền (phường Cẩm Châu, TP.Hội An) cho biết, từ đầu năm 
đến nay lượng khách đến tham quan vườn rau hữu cơ nhà ông chỉ đếm trên đầu 
ngón tay, thậm chí vài tháng gần đây chẳng có khách nào ghé thăm. “Không 
hiểu sao doanh nghiệp không đưa khách tới?” - ông Hiền thắc mắc. Theo quy 
hoạch, vườn rau ông Hiền cũng như các vườn rau khác trong làng ngoài cung 
cấp rau sạch còn là một sản phẩm du lịch phục vụ khách tham quan. Tuy nhiên, 
đến nay hiệu quả du lịch vẫn chưa như mong muốn, rất ít khách. Nhà ông 
Dương Bá Hiền là một trong gần 10 hộ được lựa chọn làm điểm đón khách tham 
quan kể từ khi làng rau An Mỹ khai trương đón khách (10/2017). Hiện tại, trong 
làng dường như chỉ còn mình nhà ông Hiền duy trì hoạt động. Cùng với Trà Quế 
và Thanh Đông, An Mỹ là một trong 3 điểm tại Hội An phát triển du lịch dựa 
trên sản phẩm rau hữu cơ. 
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Theo ông Lê Hoàng Hà - Giám đốc Công ty TNHH Trải nghiệm và Sinh 
thái Etours Hội An, nguyên nhân vắng khách đến làng rau An Mỹ là thiếu sự 
khác biệt. “Trong du lịch tính đặc trưng sản phẩm rất quan trọng, việc xây dựng 
sản phẩm na ná nhau không chỉ khiến sản phẩm trùng lặp mà còn gây khó khăn 
cho bản thân điểm mới ra đời do phải cạnh tranh với những nơi đã có thương 
hiệu. Đơn cử, làng rau An Mỹ chắc chắn sẽ khó cạnh tranh được với làng rau 
Trà Quế hay Thanh Đông, mà khách đã đến Trà Quế hay Thanh Đông thì không 
cần thiết phải đến An Mỹ nữa. Điều đó nói lên rằng, dù mỗi làng rau có thế 
mạnh và cảnh quan khác nhau nhưng việc trùng lặp sản phẩm chắc chắn sẽ ảnh 
hưởng đến việc đón khách, rõ nhất chính là việc chia sẻ thị phần khách” - ông 
Hà phân tích. 

Trùng lặp sản phẩm không phải là điều mới mẻ ở Quảng Nam. Tại các 
huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang việc kết hợp du lịch nông nghiệp, du 
lịch cộng đồng và du lịch văn hóa dù được đánh giá cao thời gian đầu nhưng do 
không có sự khác biệt đã dẫn đến nhàm chán cho khách. Ông Phạm Vũ Dũng - 
Giám đốc Công ty Du lịch Hoa Hồng cho rằng, sản phẩm du lịch phía tây Quảng 
Nam đang có sự trùng lặp từ thổ cẩm, ẩm thực đến văn hóa, văn nghệ. Điều này 
thể hiện vai trò quản lý của ngành du lịch tỉnh khi chưa có những định hướng 
quy hoạch tổng thể trong xây dựng sản phẩm dịch vụ, dẫn đến việc mạnh ai nấy 
làm, mỗi địa phương làm theo ý chí chủ quan dẫn đến lãng phí nguồn lực và tài 
nguyên du lịch. 

Tạo sự khác biệt 

Quay lại câu chuyện “Tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ 20”. Trong 
lễ tổng kết vừa diễn ra giữa tuần qua, ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm VH-
TT Hội An khẳng định, sau 20 năm thực hiện, “Đêm phố cổ” đã trở thành một 
sản phẩm du lịch văn hóa nổi bật, một món ăn tinh thần đặc sắc đối với nhân dân 
Hội An cũng như du khách trong và ngoài nước. Chính “Đêm phố cổ” đã góp 
phần rất lớn để Hội An được mệnh danh là mảnh đất của lễ hội. Còn theo nhận 
xét của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, “Đêm phố cổ” là một chương 
trình đẳng cấp, một sản phẩm đặc trưng của Hội An mà không phải nơi nào cũng 
có được. Trong đó, yếu tố làm nên sự thành công chính là sự khác biệt. “Sự 
thành công của “Đêm phố cổ” đã góp phần làm tăng thêm giá trị của di sản văn 
hóa thế giới Hội An” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nhìn nhận. 

Không phủ nhận, một trong những yếu tố thu hút khách chính là tính độc 
đáo, khác biệt. Bên cạnh “Đêm phố cổ”, câu chuyện cây Cầu Vàng Bà Nà mới 
đây khiến du khách khắp nơi “xôn xao” càng minh chứng cho tính khác biệt mà 
một sản phẩm du lịch mang lại. Theo ông Võ Văn Vân - Chủ tịch Hiệp hội Du 
lịch Quảng Nam, sự trùng lặp sản phẩm du lịch không chỉ dừng lại ở việc giẫm 
chân, xa hơn là sự nghèo nàn ý tưởng. Đặc biệt, vai trò quản lý nhà nước trong 
việc xây dựng chiến lược phát triển cũng như quy hoạch tổng thể vẫn chưa có sự 
đồng nhất. “Du lịch phải có sự khác biệt, độc đáo nếu không sẽ khó thu hút 
khách. Tuy nhiên, điều này vẫn xảy ra. Chưa kể sự lãng phí nguồn lực và tài 
nguyên, điều đáng nói ở đây chính là sản phẩm ra đời sau nhưng lại tệ hơn sản 
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phẩm trước. Do đó, cần phải có quy hoạch tổng thể, hay đúng hơn phải có một 
nhạc trưởng trong xây dựng sản phẩm du lịch” - ông Vân nói. 

Theo Báo Quảng Nam 

* Sản xuất nước yến Cù Lao Chàm: Tạo sản phẩm du lịch, bài viết 
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 08/10/2018 

Chuẩn hóa quy trình, chế biến các sản phẩm nước yến sào Cù Lao Chàm 
theo phương thức truyền thống là những nỗ lực của Ban Quản lý Khu bảo tồn 
biển (BTB) Cù Lao Chàm nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc trưng của Hội An, 
Quảng Nam. 

Nước yến không chất bảo quản 

Đề tài “Xây dựng quy trình chế biến nước yến Cù Lao Chàm theo phương 
thức truyền thống” do Kỹ sư Huỳnh Ngọc Diên chủ nhiệm, triển khai từ tháng 
9/2016 đến 5/2018, vừa được nghiệm thu cấp tỉnh. Kỹ sư Diên và cộng sự đã 
chuẩn hóa quy trình chế biến yến sào trong dân gian, tạo sản phẩm vừa đảm bảo 
tính truyền thống, không sử dụng hóa chất, không chất bảo quản, được du khách 
tin tưởng. Sản phẩm sử dụng nguyên liệu yến mảnh Cù Lao Chàm, đường phèn 
tinh luyện, nước uống tinh khiết, ngoài ra còn có vị gừng tươi, lá sả, quế Trà My 
tạo hương vị đặc trưng... “Nước yến hũ được nghiên cứu bảo quản ở nhiều nhiệt 
độ khác nhau. Nếu sản phẩm được bảo quản ở 10C có thể giữ chất lượng sản 
phẩm trong vòng 17 ngày (trong điều kiện không sử dụng chất bảo quản). Còn 
nếu bảo quản ở 100C, có thể giữ chất lượng được 1 tuần, trong khi chất lượng sẽ 
giảm sau 3 ngày nếu ở nhiệt độ phòng” - Kỹ sư Diên cho biết. 

Theo Kỹ sư Diên, yến sào Hội An được đánh giá có chất lượng cao vì nấu 
không nát, tổ to, dày, hàm lượng dinh dưỡng cao. Tổ yến chứa 31 nguyên tố đa 
vi lượng và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như đồng, sắt, các nguyên tố có 
ích cho sự ổn định thần kinh, chứa một số nguyên tố hiếm kích thích tiêu hóa 
hấp thu qua màng ruột... Sản phẩm từ yến sào được sử dụng từ lâu, là kết quả 
của nguồn tri thức địa phương với nhiều cách chế biến khác nhau tùy thuộc vào 
từng gia đình. “Ngoài sản phẩm yến thô, lâu nay Hội An chỉ có sản phẩm chè 
yến, nước yến giải khát phục vụ du khách song hạn chế của sản phẩm là do 
không dùng chất bảo quản nên thời hạn bảo quản ngắn (không quá 48 giờ); tiêu 
chuẩn, chất lượng sản phẩm chưa được đăng ký; công tác tuyên truyền, quảng bá 
sản phẩm chưa đủ mạnh. Việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm 
nước yến với số lượng lớn, không chất bảo quản tạo sản phẩm du lịch được chú 
trọng. Hơn 750 đơn vị nước yến đề tài tạo ra đã phục vụ du khách thưởng thức 
và đón nhận sự đánh giá cao từ cộng đồng là thành công bước đầu đề tài có 
được” - Kỹ sư Diên nói. 

Ưu điểm của sản phẩm nước 
yến Cù Lao Chàm là không có hóa 
chất, không có chất bảo quản, thân 
thiện với môi trường. Tuy nhiên, 
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Yến sào Cù Lao Chàm sau khi khai 
thác sẽ phân thành các loại là yến huyết, 
yến quang, yến thiên, yến bài, yến mảnh, 
yến xơ mướp trắng, yến xơ mướp đen, yến 
vàng, yến vụn, yến cám. Trong đó, yến 
huyết có giá trị cao nhất và được bán 
khoảng 6.000USD/kg và thấp nhất là yến 
cám (khoảng 1.000USD/kg). Đầu mối tiêu 
thụ là các doanh nghiệp đến từ Hồng 
Kông, Đài Loan, Singapore và mua theo 
hình thức đấu giá. Năm 2010, sản lượng 
yến khai thác được khoảng 1 tấn, đến năm 
2017, sản lượng chỉ đạt 750kg, thực tế này 
cũng đặt ra vấn đề nâng cao giá trị gia tăng 
của sản phẩm yến hơn là khai thác và bán 
thô nguyên liệu. Năm 2017, lượng du 
khách Cù Lao Chàm hơn 410.000 lượt và 
có xu hướng tăng trong những năm đến. Cùng với việc tạo ra các giá trị phục vụ 
tham quan, nghỉ dưỡng, việc tạo ra các sản phẩm đặc trưng, trong đó có sản 
phẩm từ tổ yến góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Cù Lao Chàm - Hội An. 

 

Nâng chất sản phẩm 

Theo các nhà chuyên môn, Ban quản lý Khu BTB Cù Lao Chàm, đơn vị 
chủ trì đề tài cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thêm các chỉ tiêu liên quan đến 
sản phẩm theo quy định hiện hành. Ông Trần Bốn - Phó Trưởng chi cục Quản lý 
chất lượng nông lâm sản Quảng Nam cho rằng, Ban quản lý Khu BTB và ban 
chủ nhiệm đề tài cần hoàn thiện các hồ sơ pháp lý và giấy phép kinh doanh 
(hoặc tương đương); hoàn thiện thêm về quy trình sản xuất, đầu tư dây chuyền 
phục vụ sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Còn ông Nguyễn Cam - Chi cục 
trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho rằng, yến sào Cù Lao Chàm vốn 
là đặc sản quý hiếm của Hội An - Quảng Nam và thương hiệu đã vươn ra thế 
giới. Việc từng bước tạo sản phẩm nước yến trong phạm vi hẹp, đạt chất lượng 
cũng góp phần tạo sản phẩm du lịch lâu dài, tạo điểm nhấn phát triển du lịch là 
quan trọng. Vì vậy, đơn vị chủ quản cần căn cứ theo các chỉ tiêu pháp luật cho 
phép để chứng minh độ an toàn của sản phẩm. Phía chi cục trong phạm vi, khả 
năng của mình sẽ hỗ trợ đơn vị xây dựng quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm 
và các quy định liên quan. 

Theo bà Trần Thị Hồng Thúy - Giám đốc Ban quản lý Khu BTB Cù Lao 
Chàm, mục tiêu của TP.Hội An, ban quản lý và ban chủ nhiệm đề tài là muốn 
tạo sản phẩm nước yến đặc trưng, đảm bảo về mặt chất lượng, không sử dụng 
chất bảo quản, sản phẩm có hàm lượng yến cao và chỉ phục vụ du lịch tại chỗ. 
“Đội ngũ kỹ thuật sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình, test thử nghiệm để sản phẩm 
hoàn thiện hơn, tạo sản phẩm đặc hữu Cù Lao Chàm - Hội An. Chúng tôi muốn 

cần tiếp tục nghiên cứu, đầu tư 
công nghệ cải tiến quy trình sản 
xuất, để tạo sản phẩm yến màu sắc 
đẹp hơn, mùi vị tốt hơn, bảo quản 
được lâu hơn, hạ giá thành sản 
phẩm. Đồng thời hoàn thiện các 
chứng nhận hợp quy, chứng nhận 
ATVSTP, hoàn thiện các thủ tục 
về giấy phép kinh doanh (hoặc 
tương đương), đăng ký sở hữu trí 
tuệ dưới dạng nhãn hiệu tập thể, 
giao quyền sử dụng cho các tổ 
chức, cá nhân theo quy định. 
(Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc 
Sở KH&CN) 
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du khách cảm nhận được chất yến trong hũ yến và khi du khách đã tin tưởng thì 
giá cả không còn là vấn đề. Chúng tôi chỉ chuyển giao kết quả nghiên cứu cho 
đơn vị đảm bảo uy tín để giữ thương hiệu yến đảo, bảo vệ người tiêu dùng” - bà 
Thúy nói. 

Hoàng Liên 

 

* Dịch vụ du lịch thôn quê, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 09/10/2018 

Những năm qua, cơ cấu kinh tế ở vùng ngoại ô TP.Hội An, nhất là ở các xã 
đã được chuyển dịch mạnh mẽ, lao động nông nghiệp chuyển dần sang các 
ngành dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. 

Phát triển nông thôn theo hướng mới 

Hàng năm, TP. Hôi An đầu tư cả chục tỷ đồng để hỗ trợ nông dân, ngư dân 
ở các xã thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển sản xuất, nâng cao thu 
nhập, triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hỗ trợ sản xuất. “Chúng 
tôi tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chương trình tam nông, trong đó 
chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, rồi sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ, đầu tư hạ tầng phục vụ cho sản xuất; đồng thời xúc tiến 
thương mại hàng nông sản, giúp cho nông dân tiêu thụ” - bà Nguyễn Thị Vân - 
Trưởng phòng Kinh tế thành phố cho biết. 

Từ những mô hình sản xuất mới, chính quyền thành phố đã khuyến khích 
và tạo điều kiện cho người dân liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp, đơn vị 
làm du lịch tham gia khai thác các tour tuyến phục vụ du khách tham quan, trải 
nghiệm sản xuất, làm nghề, khám phá cảnh quan sinh thái, đời sống văn hóa 
làng quê, ẩm thực làng nghề... Các sản phẩm nông nghiệp và làng quê  mang 
tính truyền thống như rau Trà Quế, bắp Cẩm Nam, hoa, cây cảnh, quật tết ở Cẩm 
Hà, Thanh Hà, Tân An, Cẩm Châu và các loại thủy, hải sản vùng cửa sông ven 
biển Cửa Đại - Cù Lao Chàm ngày càng khẳng định được thương hiệu riêng 
biệt, thu hút sự quan tâm của thị trường gắn với các dịch vụ phục vụ du lịch. 

Hỗ trợ người dân làm ăn 

Những năm gần đây, việc phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế được tập trung đầu tư lồng ghép hiệu quả với 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Rõ nét nhất, xã Cẩm 
Kim đã xây dựng 3 dự án trồng rau, dâu tằm lấy quả, chuối hữu cơ tại thôn 
Trung Hà và Phước Thắng với 43 hộ tham gia thực hiện 3,18ha. Cạnh đó, chính 
quyền nhân rộng dự án phân trùn quế tại thôn Phước Thắng với 10 hộ tham gia, 
nhân rộng mô hình trồng bí đao, khổ qua trên đất màu, triển khai mô hình nuôi 
cá bè theo đề án của Phòng Kinh tế chỉ đạo. Hai năm gần đây, Cẩm Kim còn 
hợp đồng với Công ty Tân Phú Quang trồng và bao tiêu sản phẩm 13ha ớt cho 
nông dân. Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo 
hướng dịch vụ phục vụ cho du lịch, thời gian qua, ngoài việc nâng cao chất 
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lượng các mô hình đã xây dựng tại làng rau An Mỹ (phường Cẩm Châu), địa 
phương còn mở rộng thêm một số khu vực có điều kiện để tạo điểm đến mới cho 
du khách có nhu cầu, nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất tại chỗ như làng rau 
hữu cơ Thanh Đông (xã Cẩm Thanh), làng hoa cây cảnh An Phong (phường Tân 
An), Trường Lệ (Cẩm Châu)... 

Các ngành nghề nông thôn cũng được tập trung đẩy mạnh, đến nay, thành 
phố đã gia hạn nhãn hiệu tập thể Rau Trà Quế (Cẩm Hà), Mộc Kim Bồng (Cẩm 
Kim) và Gốm Thanh Hà; đăng ký nhãn hiệu “Trà rừng Cù Lao Chàm”. UBND 
thành phố cũng đã phối hợp với Sở Khoa học - công nghệ tổ chức hội thảo, triển 
khai công tác quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm mộc 
truyền thống Kim Bồng, gốm Thanh Hà, xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối 
với một số sản phẩm đặc trưng như: Rau hữu cơ Hội An, bánh đậu xanh… 
Phòng Kinh tế thành phố cũng đã hoàn thành xây dựng đề án phát triển tre, dừa 
nước Cẩm Thanh, bộ tiêu chuẩn hàng hóa cấp cơ sở đối với sản phẩm mộc Kim 
Bồng. Đặc biệt, tại các xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim, Cẩm Hà, Tân Hiệp cũng đã 
mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng làm du lịch cộng 
đồng cho các hộ hoạt động sản xuất kinh doanh. “Ưu tiên đầu tư cho khu vực 
nông thôn và hải đảo, nhất là nâng cao chất lượng và cải thiện môi trường các 
khu du lịch làng quê, làng nghề, phát triển các sản phẩm du lịch mới nhằm bù 
đắp cho những bất lợi về du lịch biển trong điều kiện biển lở hiện nay. Đối với 
các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp cũng cần phải gắn kết với du lịch 
dịch vụ” - ông Kiều Cư - Bí thư Thành ủy Hội An Nói. 

Đỗ Huấn 

* Du khách làm thợ làng nghề, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 11/10/2018 

Từ sự thích thú của du khách, nhiều cơ sở tiểu thủ công nghiệp cũng như 
hộ dân tại những làng nghề truyền thống ở Hội An đã bắt tay vào làm du lịch 
bằng cách… hướng dẫn du khách làm nghề thủ công. 

 

Hào hứng vọc đất 

Bree Dawn - cô gái người Úc đến Hội An du lịch một mình. Lẽ ra sau đó 
Bree sẽ sang Campuchia theo lịch trình mà cô và nhóm bạn đã hẹn, thế nhưng 
một trải nghiệm mới khiến Bree thay đổi, quyết định ở Hội An thêm một tuần 
nữa. Bree kể, trước ngày rời Hội An, cô gặp một thanh niên tại sảnh khách sạn, 
anh ta hỏi cô “có muốn chơi với đất sét không?”. Và sau cái gật đầu, Tân - 
chàng thanh niên của làng gốm Thanh Hà - đã đưa Bree về ngay xưởng của 
mình. Ở đây, cô gái người Úc này được một số phụ nữ làm gốm tại xưởng 
hướng dẫn cách sử dụng bàn xoay, cách chuốt đất, rồi mang sản phẩm đi nung. 
Quá thú vị, trong suốt các buổi sáng lưu trú sau đó tại Hội An, Bree đều dùng xe 
đạp đi đến làng gốm Thanh Hà để tự tay làm các sản phẩm theo trí tưởng tượng 
của mình. 
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Và Bree là một trong số rất nhiều trường hợp du khách khi đến Hội An bị 
sức hấp dẫn của các sản phẩm thủ công thu hút, níu chân. Những làng nghề ven 
đô thị cổ đã nhanh chóng nắm bắt lấy nhu cầu này của các dòng khách. Ông Lê 
Văn Xê - Trưởng ban Quản lý làng nghề gốm Thanh Hà cho biết, lượt khách du 
lịch tìm đến làng và tham gia trải nghiệm làm nghề ngày càng nhiều. Bình quân 
mỗi ngày làng gốm đón hàng trăm lượt khách đến trải nghiệm, tham gia làm các 
sản phẩm đơn giản như nặn tò he hoặc sáng tạo làm các sản phẩm theo ý của 
họ.  Nhiều du khách sau khi trải nghiệm làm gốm tại Thanh Hà, giống như Bree, 
họ chọn cách ở thêm vài ngày nữa để hoàn thiện sản phẩm của mình, mang theo 
nó về quê nhà như một món quà tặng từ Hội An. 

Mê say với đèn lồng 

Nguyễn Quang Huy - hướng dẫn viên tiếng Pháp của một công ty lữ hành 
tại TP.Đà Nẵng cho biết, các xưởng làm đèn lồng là địa điểm rất được ưa thích 
đối với dòng khách Pháp khi đến Hội An. “Khi làm tour cho du khách, ngoài các 
hoạt động dạo phố cổ, tham quan, chúng tôi đưa thêm vào lịch trình của họ trải 
nghiệm làm nghề thủ công. Dòng khách Tây đặc biệt ưa chuộng hoạt động này” 
- anh Huy nói. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, việc dạy du khách làm đèn lồng 
trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm được ưa chuộng tại Hội An. Bill 
Creighton - du khách Mỹ - vừa hoàn thành công đoạn cắt vải để dán vào đèn 
lồng, cười tươi rói với cậu con trai tròn 10 tuổi của mình. Anh nói: “Tôi không 
nghĩ làm đèn lồng lại kỳ công như vậy. Và quả thực nhìn sản phẩm của mình, tôi 
không thể nào tin được” - Bill cười nói. 

Là người dành cả đời cho nghệ thuật làm đèn lồng, Nghệ nhân ưu tú Huỳnh 
Văn Ba nói, xưởng của con trai ông lúc nào cũng có du khách đến. Trong khi đó, 
con trai ông Ba cho biết, để trở thành một điểm đến trong tour của du khách, 
xưởng phải đảm bảo có không gian để du khách ngồi làm, chưa kể trước đó, 
xưởng thủ công phải liên hệ làm việc với các công ty lữ hành. Thường việc trải 
nghiệm làm thủ công như vậy rất thu hút các dòng khách châu Âu, Mỹ và Úc, 
còn dòng khách châu Á thường chọn các địa điểm mang tính chất giải trí, vui 
chơi nhiều hơn… 

Cơ hội cho làng nghề 

Không phải một hoạt động mới mẻ, tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, du 
lịch trải nghiệm trở nên thu hút khách nhiều hơn. Ông Phan Văn Tú - Giám đốc 
Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Quảng Nam cho biết, các hoạt động trải 
nghiệm như làm gốm, đèn lồng hay gấp các sản phẩm từ lá dừa nước… rất được 
du khách, đặc biệt là dòng khách phương Tây, ưa chuộng. Cùng với các tour 
“một ngày làm ngư dân”, “một ngày làm nông dân Trà Quế”..., việc tìm đến các 
xưởng tiểu thủ công nghiệp để trải nghiệm cũng mang đến cho du khách nhiều 
cảm giác. “Họ sẽ được giới thiệu về sản phẩm của nghề truyền thống, quá trình 
hình thành nghề nghiệp hoặc làng nghề, gặp gỡ nghệ nhân và được hướng dẫn 
làm nghề. Chính vì mang nhiều ý nghĩa nên du khách phương Tây rất thích thú” 
- ông Phan Văn Tú nói. 
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Được ưa chuộng như vậy nên số lượng doanh nghiệp, xưởng tiểu thủ công 
nghiệp tham gia làm du lịch cũng ngày một nhiều hơn. Đây là cơ hội để các sản 
phẩm thủ công cũng như người làm nghề truyền thống tìm được vị trí, thị trường 
của mình. Hiện tại, ở Hội An, các công ty lữ hành đang tăng cường kết hợp với 
cơ sở, đặc biệt là với các nghệ nhân, để xây dựng chương trình du lịch trải 
nghiệm làng nghề đa dạng và hấp dẫn hơn. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch 
UBND TP. Hội An nói, đón khách du lịch cũng chính là cách để người làm nghề 
nâng cao thu nhập, duy trì nghề thủ công truyền thống của cha ông. 

Xuân Hiền 

* Chệch hướng du lịch Cù Lao Chàm bài viết đăng trên Báo Quảng 
Nam số ra ngày 20/10/2018 

Khách đại trà, người dân hưởng lợi ít, môi trường ô nhiễm, hệ sinh thái 
biến dạng… là hàng loạt cảnh báo khi Cù Lao Chàm phát triển du lịch “nóng” 
và tự phát. Một giải pháp căn cơ cho du lịch Cù Lao Chàm dù cấp thiết nhưng 
vẫn loay hoay chưa biết khi nào thực hiện. 

Thiếu chuyên nghiệp 
Quyết định 4532/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam 

nêu rõ: “Đến năm 2020, quần đảo Cù Lao Chàm trở thành trung tâm bảo tồn đa 
dạng sinh học gắn liền với phát triển du lịch sinh thái bền vững”. Tuy vậy, du 
lịch Cù Lao Chàm suốt 10 năm qua dù tăng trưởng mạnh nhưng tự phát và thiếu 
chuyên nghiệp, được đánh giá là chưa bền vững. 

Nếu năm 2009 khoảng 27 nghìn lượt khách đến đảo thì đến năm 2017 đã 
tăng lên hơn 400 nghìn lượt khách. Bên cạnh các yếu tố tích cực trong chuyển 
dịch cơ cấu nghề nghiệp và lao động từ nông - lâm – ngư nghiệp sang du lịch - 
dịch vụ - thương mại, thu nhập bình quân đầu người tăng  cao (37,02 triệu 
đồng/người/năm 2017), chất lượng cuộc sống tốt hơn… thì du lịch phát triển 
cũng gây ra những tác động tiêu cực như suy giảm nguồn lợi tự nhiên, suy giảm 
diện tích và chất lượng các hệ sinh thái (rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng), ô 
nhiễm môi trường, thay đổi văn hóa truyền thống miền biển đảo. Hiện Cù Lao 
Chàm có 456 cơ sở kinh doanh, 84 nhà hàng (sức chứa 2.950 khách), 35 cơ sở 
lưu trú (84 phòng), 29 cơ sở kinh doanh hàng lưu niệm, hải sản, 17 thuyền gỗ 
phục vụ du lịch, 42 công ty/doanh nghiệp dịch vụ du lịch gồm 132 ca nô (sức 
chứa 3.404 ghế) và 6 thuyền gỗ sức chứa 315 ghế. Tuy nhiên, người dân Cù Lao 
Chàm chỉ được hưởng lợi ¼ từ doanh thu du lịch. 

Ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch UBND xã đảo Tân Hiệp cho biết, từ khi du 
lịch phát triển nỗi lo thường trực của địa phương chính là thiếu nước sinh hoạt 
vào những tháng nắng hạn. Hiện, hơn 2.400 nhân khẩu của xã phụ thuộc vào bể 
nước 80 nghìn khối đặt tại bãi Bìm. “Nếu chỉ có dân đảo dùng thì đủ nhưng bây 
giờ phải chia sẻ cho hàng trăm nghìn khách nữa nên rất lo” - ông An nói. Tuy 
vậy, vấn nạn nhất của Cù Lao Chàm chính là rác thải, trung bình mỗi ngày có 
khoảng 4 tấn rác thải ra môi trường nhưng khả năng xử lý của lò đốt chỉ 2 tấn, 
còn lại chôn lấp hoặc đốt lộ thiên. Rồi vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt, hầu hết 
nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, chủ yếu chôn hầm ngầm hoặc tràn ra biển. 

Chọn khách cao cấp 
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Trong một hội thảo về phát triển bền vững Cù Lao Chàm vừa diễn ra mới 
đây, nhiều ý kiến cho rằng, du lịch Cù Lao Chàm suốt thời gian dài phát triển 
theo hướng đại trà, du lịch giá rẻ, không theo quy hoạch, mạnh ai nấy làm. Ông 
Trần Lê Trà – chuyên gia thuộc tổ chức Hợp tác quốc tế Du lịch sinh thái Đức 
(GIZ) tại Việt Nam cho rằng, nếu không có giải pháp hợp lý, chỉ 5 hoặc 10 năm 
nữa Cù Lao Chàm sẽ nguy cấp. Thực tế, khách quốc tế đang có xu hướng giảm 
dần. Du lịch Cù Lao Chàm hiện nay là du lịch giá rẻ, chưa chuyên nghiệp, sản 
phẩm du lịch còn hạn chế, chất lượng các dịch vụ đi kèm còn yếu; kỹ năng giao 
tiếp và phục vụ khách còn thấp; cơ sở hạ tầng đảo chưa đáp ứng trước tình trạng 
khách tăng đông. “Phải quy hoạch lại du lịch Cù Lao Chàm theo hướng kén 
khách; hướng tới đối tượng khách có thu nhập cao, thực sự có mong muốn 
thưởng ngoạn thiên nhiên, thực sự mong muốn có nhu cầu đi du lịch sinh thái, 
giảm khách đại trà. Đặc biệt, xem xét mô hình tư nhân đầu tư, người dân địa 
phương tham gia. Khu bảo tồn biển và chính quyền cần hỗ trợ, ban hành các quy 
định, quy chế; đầu tư các sản phẩm du lịch sinh thái chất lượng cao, nhất là thỏa 
thuận phân chia dịch vụ; tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực địa phương để 
người dân được có trách nhiệm và chia sẻ lợi ích từ du lịch tốt hơn” - ông Trà đề 
xuất. 

Theo bà Trần Thị Hồng Thúy – Giám đốc Ban quản lý Bảo tồn biển Cù 
Lao Chàm, phát triển du lịch sinh thái là hướng đi đúng đắn để phát huy những 
lợi thế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tại Cù Lao Chàm. Tuy 
nhiên, để đảm bảo phát triển bền vững, đã đến lúc các cơ quan chức năng nên 
nghiên cứu tạm đóng cửa đón khách lên đảo theo thời gian như một số nơi trên 
thế giới đã làm (đảo Bocaray, Philipines; vịnh Maya, Thái Lan). 

Khánh Linh 

 

* Quảng Nam: Phát triển bền vững Cù Lao Chàm, cần có quy hoạch 
tổng thể về du lịch, bài viết đăng trên Báo Tài nguyên và Môi trường số ra 
ngày 25/10/2018  

Sau gần 10 năm, kể từ khi được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh 
quyển thế giới, Cù Lao Chàm (Hội An) đã duy trì được sự cân bằng giữa bảo tồn 
và phát triển, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cộng đồng. Tuy 
nhiên, nhìn nhận một cách tổng thể vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, các mối 
đe dọa đối với môi trường, cảnh quan, các hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học 
và phát triển sinh kế cho người dân.   

Khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An nằm ở vị trí hạ lưu sông 
Thu Bồn, qua vùng cửa sông, tiếp giáp vùng bờ liên kết ra đến đảo Cù Lao 
Chàm. Đây là khu vực rất nhạy cảm về sự tương tác và là nơi chịu ảnh hưởng 
trực tiếp từ các hiện tượng tự nhiên và biến đổi khí hậu toàn cầu. Biểu hiện rõ 
nhất và gây ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hội An kể từ năm 2013 đến nay 
là tình trạng xói lở nghiêm trọng bờ biển Cửa Đại. 

Tại một cuộc Hội thảo được tổ chức gần đâyvề Bảo tồn và phát triển bền 
vững Cù Lao Chàm tại Hội An, các chuyên gia, các nhà khoa học đã đưa ra 
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những thách thức mà Cù Lao Chàm đang phải đối diện đó là việc: khai thác thủy 
hải sản trái phép; hoạt động trái luồng, tuyến của các phương tiện; công trình 
xây dựng trên đảo gây tác động đến môi trường; ô nhiễm từ đất liền; chưa mở 
rộng được vùng bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn biển; chồng chéo chức 
năng trong quản lý rừng đặc dụng. 

Hiện, 3 trung tâm phát triển du lịch lớn trong phạm vi Khu sinh quyển bao 
gồm Phố cổ Hội An (thuộc vùng chuyển tiếp), Rừng dừa nước hạ lưu sông Thu 
Bồn (thuộc vùng đệm) và quần đảo Cù Lao Chàm (thuộc vùng lõi) đều đang có 
xu hướng gia tăng số lượng du khách hằng năm. 

Trong bối cảnh khu sinh quyển chưa có được giải pháp hiệu quả trong việc 
đáp ứng nhu cầu của du khách, thì sự gia tăng này chính là nguy cơ tác động rất 
lớn, đặc biệt là các khu vực có các hệ sinh thái nhạy cảm với tác động của con 
người như rạn san hô, rừng dừa nước, các thảm cỏ biển, các bãi biển. 

ThS. Lê Ngọc Thảo, Ban Thư ký, Khu sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An 
cho rằng: “Hầu hết diện tích các hệ thống cồn bãi tự nhiên trên các dòng sông, 
các khu vực đất ngập nước, hay các bãi biển thuộc Khu dự trữ sinh quyển đã 
được đồng ý chủ trương, một số đã được cấp phép cho các dự án để đầu tư xây 
dựng các hoạt động dịch vụ. Đây là các khu vực được xác định là nơi phân bố 
chủ yếu của các hệ sinh thái tự nhiên, duy trì tính đa dạng sinh học. Việc đầu tư 
này chắc chắn sẽ làm mất đi tính hoang sơ và sự liên kết sinh thái, những giá trị 
cực kỳ quan trọng mà UNESCO đã căn cứ để công nhận danh hiệu Khu sinh 
quyển Cù Lao Chàm – Hội An - nơi hài hòa giữa con người với thiên nhiên”. 

Ông Trần Lê Trà một chuyên gia của tổ chức Hợp tác quốc tế Du lịch sinh 
thái Đức (GIZ) tại Việt Nam đã đề xuất: “Phải quy hoạch lại du lịch Cù Lao 
Chàm, lựa chọn khách có khả năng chi trả cao và có trách nhiệm với thiên nhiên, 
thực sự mong muốn có nhu cầu đi du lịch sinh thái, chứ không phải là khách đại 
trà như hiện nay”. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, thời gian qua 
dù đạt nhiều kết quả, nhưng nhìn chung công tác bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển 
Cù Lao Chàm vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu dung hòa với du lịch, nên phải 
tìm giải pháp phù hợp. Đồng thời, cần dự báo được sự phát triển trong tương lai 
không chỉ của Cù Lao Chàm mà còn trong mối quan hệ của hệ sinh thái biển từ 
Sơn Trà (Đà Nẵng) đến Lý Sơn (Quảng Ngãi). 

Ông Lê Trí Thanh cũng cho rằng, cần phải tính toán đến tốc độ xây dựng, 
đô thị hóa, tốc độ tăng dân cư, kể cả tính toán đến sự suy giảm tài nguyên trên 
đảo. Bên cạnh tính chất định chế, nhà nước quy định và các tổ chức, cá nhân 
phải thực hiện, thì cũng phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển của Cù 
Lao Chàm. 

Trong đó, sự cam kết tự nguyện của cộng đồng sống trên đảo Cù Lao Chàm 
và những người làm du lịch là quan trọng, để khai thác hợp lý để cùng nhau 
hưởng lợi. Tuy nhiên, để thực hiện điều đó thì trước tiên phải có quy hoạch tổng 
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thể du lịch Cù Lao Chàm, để làm cơ sở quản lý trong việc bảo tồn, khai thác và 
phát triển đảo. 

Ngọc Khánh 

* Xây dựng cơ chế liên kết nâng cao chất lượng lao động du lịch, bài 
viết đăng trên Báo Công an thành phố Đà Nẵng số ra ngày 27/10/2018 

Sáng 26/10, tại TP Hội An, Sở LĐ-TB&XH phối hợp Sở VH-TT&DL tỉnh 
tổ chức Hội thảo “Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch”. Hội 
thảo có sự tham gia của các trường dạy nghề và các doanh nghiệp du lịch trên 
địa bàn thành phố Hội An. 

Hiện ngành du lịch Quảng Nam đang sử dụng khoảng 15 nghìn lao động, 
trong đó khoảng 70% nguồn nhân lực hoạt động trong khối cơ sở lưu trú, khối 
các dịch vụ khác chiếm 20% và 10% hoạt động lữ hành, vận chuyển, hướng dẫn 
viên. Trình độ lao động làm việc tại các cơ sở lưu trú đã qua đào tạo sơ cấp trở 
lên đạt tỷ lệ 65%, lao động được đào tạo và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn 
VTOS là 5%. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng yêu cầu công việc chỉ đạt từ 40% - 
60%. Dự kiến, đến năm 2020 khoảng 24.600 lao động du lịch các lĩnh vực cần 
được đào tạo. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có khoảng 14 cơ sở có đăng 
ký tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp liên quan đến đào tạo ngành nghề 
du lịch, dịch vụ. 

Nhìn chung, chất lượng lao động ngành du lịch không đồng đều về chuyên 
môn nghiệp vụ lẫn khả năng giao tiếp ngoại ngữ; thiếu lao động lành nghề, khan 
hiếm về nhân lực cao cấp... Do đó, hội thảo là cơ hội để Nhà nước, nhà trường 
và doanh nghiệp cùng xây dựng cơ chế liên kết, hợp tác, phối hợp; nâng cao 
năng lực hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt, xây dựng cơ 
chế thu hút người có đủ năng lực và trình độ vào học nghề và làm việc tại các 
doanh nghiệp du lịch... 

Quang Phúc 

6. AN NINH – TRẬT TỰ  

* Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh Hội An thông tin đăng 
trên Báo Quảng Nam số ra ngày 01/10/2018 

Gần 300 học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP.Hội An vừa 
tham gia Ngày hội thiếu nhi với văn hóa giao thông do Đoàn thanh niên Phòng 
CSGT Công an tỉnh, Thành đoàn Hội An và Công ty TNHH MTV Taxi Mai 
Linh Hội An phối hợp tổ chức. 

Học sinh được tìm hiểu một số quy định của Luật Giao thông đường bộ 
như các loại biển báo giao thông, quy tắc tham gia giao thông, độ tuổi được 
phép điều khiển các loại phương tiện có động cơ… 

Các em cũng được hướng dẫn cách tham gia giao thông đảm bảo an toàn. 
Cạnh đó, tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông với nội dung và thông 
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điệp gần gũi, dễ hiểu giúp các em nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn giao 
thông. 

Dịp này, Công ty TNHH MTV Taxi Mai Linh Hội An tặng 230 mũ bảo 
hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Phan Sơn 

* Công an phường Minh An tìm tài sản đánh rơi cho một du khách 
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 04/10/2018 

Sau khi nghe một du khách trình báo việc đánh rơi tài sản, Công an phường 
Minh An (TP. Hội An) đã nhanh chóng truy tìm và trả lại tài sản cho người bị 
mất. 

Theo trình báo của chị Wen Neli (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc), tối 
ngày 1.10, trên đường từ TP. Đà Nẵng vào Hội An để tham quan, chị đã đánh 
rơi 1 điện thoại di động Iphone 6. 

Qua trình báo của chị Wen Neli, Công an phường Minh An xác định vụ 
việc xảy ra ngoài địa bàn phường. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, công an 
phường đã khẩn trương xác minh và chỉ 1 giờ sau đã xác định được danh tính 
người nhặt được điện thoại của chị Wen Neli. Công an phường Minh An và 
Công an xã Cẩm Thanh gặp gỡ người này và thu hồi tài sản để trả lại cho du 
khách. 

Khi nhận lại điện thoại, chị Wen Neli đã bày tỏ sự thán phục và biết ơn cán 
bộ chiến sĩ Công an phường Minh An. 

Quang Hải 

 

HỘI AN ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN BÁO CHÍ THÁNG 10 
 

* Căn cứ Công văn số 989/SNgV-LS ngày 21/9/2018 của Sở Ngoại vụ về 
việc đoàn truyền hình E-net Frontier, Nhật Bản đến thực hiện phóng sự giới 
thiệu các danh lam thắng cảnh Việt Nam trong đó có phố cổ Hội An và khu di 
tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam thông qua chuyến tham quan của diễn viên Nhật 
Bản Tamura Shin, theo Giấy phép hoạt động báo chí số 218/GP-BC ngày 
17/9/2018 của Vụ Thông tin Báo chí – Bộ Ngoại giao. Đoàn truyền hình gồm có 
8 người, cùng đi và hướng dẫn đoàn có ông Nguyễn Quang Long – cán bộ Bộ 
Thông tin và Truyền thông làm việc tại thành phố Hội An ngày 2/10/2018. 

* Căn cứ theo văn bản của Công ty TNHH Japan ICT Learning, đoàn 
phóng viên của đài truyền hình Nhật Bản sẽ thực hiện một số chương trình giới 
thiệu về văn hóa, con người ở thành phố Hội An và các món ăn đặc sản nổi tiếng 
ở Hội An như Cao Lầu, Mì Quảng vv… nhằm phục vụ cho người Nhật Bản khi 
muốn đặt chân đến Việt Nam du lịch hay làm việc có thể hiểu và hòa nhập với 
lối sống văn hóa con người Hội An cũng như nền văn hóa Việt Nam. Đoàn 
phóng viên gồm có 3 người trong đó có ông Đinh Khắc Nhân là thông dịch viên 
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của Công ty TNHH Japan ICT Learning dự kiến làm việc tại Hội An vào ngày 
5-6/10/2018 

* Căn cứ Công văn số 1046/SNgV-LS ngày 5/10/2018 của Sở Ngoại vụ 
tỉnh Quảng Nam về việc đoàn làm phim thuộc kênh truyền hình thời trang 
Hallenstein Brothers (New Zealand) đến hoạt động báo chí tại địa phương theo 
Giấy phép hoạt động số 243/GP-BC ngày 2/10/2018 của Vụ Thông tin Báo chí – 
Bộ Ngoại giao. Đoàn làm phim gồm có 8 người, cùng đi và hướng dẫn đoàn có 
bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – chuyên viên Cục hợp tác Quốc tế, Bộ VH-
TT&DL làm việc tại thành phố Hội An từ ngày 10-12/10/2018. Mục đích của 
đoàn làm phim là Quay và chụp ảnh cảnh người mẫu (nam) thăm nhà cổ Tấn 
Ký, Chùa Cầu, cảnh Hội An với đèn lồng ở chợ đêm; Quay và chụp ảnh cảnh 
người mẫu (nam) đi thuyền trên sông Hoài dọc theo phố cổ và trên bãi biển An 
Bàng; Quay và chụp ảnh cảnh người mẫu (nam) bên ruộng lúa, làng rau Trà 
Quế, Rừng dừa và làng nghề tre nứa ở Cẩm Thanh, Hội An. 

 
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. 
 

 
 


