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Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2019 

Từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2019 các báo đã có khoảng 20 tin, bài viết về 
Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội 
An – Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số 
tin bài nổi bật: 

1. TIN TỨC  NỔI BẬT 

* Hội An được đề cử "Thành phố văn hóa hàng đầu thế giới", thông tin 
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 20/9/2019 

Đô thị cổ Hội An lần đầu tiên được Ban tổ chức Giải thưởng du lịch thế 
giới - World Travel Awards đề cử vào hạng mục "Thành phố văn hóa hàng đầu 
thế giới", cùng với 12 đô thị nổi tiếng khác trên toàn thế giới như: Moscow và 
Saint Petersburg (Nga), Rome và Venice (Italia),  Paris (Pháp), London (Anh), 
New York (Mỹ)... 

http://www.baoquangnam.vn/du-lich/201909/hoi-an-duoc-de-cu-thanh-
pho-van-hoa-hang-dau-the-gioi-873455/ 

* CNN khen ngợi món cao lầu của 'điểm đến ẩm thực hàng đầu' Hội 
An, bài viết đăng trên Báo Thông tấn xã Việt Nam số ra ngày 25/9/2019 

Kênh CNN viết Hội An là một trong những điểm đến ẩm thực hàng đầu tại 
Việt Nam và món ăn đặc trưng nhất làm nên tên tuổi của khu phố cổ này chính 
là món cao lầu. 

Được không ít người đánh giá là “thủ phủ ẩm thực” của Việt Nam, phố cổ 
Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam nổi tiếng sở hữu những món ăn đa dạng, đủ để 
thỏa mãn bất kỳ du khách nào ghé thăm nơi đây.  

Mặc dù Hội An là một trong những điểm đến hàng đầu Việt Nam của các 
tín đồ ẩm thực, món đặc sản thực sự làm nên tên tổi của khu đô thị cổ giàu văn 
hóa và lịch sử này chính là cao lầu.  

https://baotintuc.vn/the-gioi/cnn-khen-ngoi-mon-cao-lau-cua-diem-den-am-
thuc-hang-dau-hoi-an-20190925104159097.htm 

2. SỰ KIỆN – VẤN ĐỀ 

* Chính quyền Hội An lên tiếng vụ 'quán cà phê xua đuổi khách Việt, 
chỉ tiếp khách Tây', bài viết đăng trên Báo Thanh niên số ra ngày 17/9/2019, 
Quán cà phê từ chối phục vụ khách Việt: Chính quyền lên tiếng (Báo Pháp 
luật, 16/9/2019), Đừng vì trường hợp cá biệt mà suy diễn con người Hội An 
(Báo Kinh tế- đô thị, 16/9) Quán cà phê “đuổi” khách Việt, tiếp khách Tây: 
Ngành Văn Hóa nói gì? (Báo Pháp luật, 16/9/2019), Hội An lên tiếng vụ 
'quán cà phê đuổi khách Việt' (Báo Motthegioi, 16/9/2019), Hội An lên tếng 
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vụ Quán cà phê “Con đường xích lô” “tiếp khách Tây, đuổi khách Việt” 
(Báo Infonet, 16/9/2019)…. 

 Quán cà phê “đuổi” khách Việt, tiếp khách Tây: Ngành Văn Hóa nói 
gì?, bài viết đăng trên Báo Pháp luật Việt Nam số ra ngày 16/9/2019 

Ngày 16/9, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin 
(VH&TT) TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã có công văn thông tin về quán cà 
phê ở Hội An xua đuổi khách Việt, chỉ tiếp khách Tây. 

Theo công văn, một nữ du khách ở TP. HCM cùng 2 người bạn vào quán 
cà phê “Con đường xích lô” (Cyclo’s Road Café) ở đường Bạch Đằng (phường 
Minh An, TP Hội An), bị chủ quán từ chối phục vụ và xua đuổi. 

Vụ việc này lan truyền rất nhanh trên các diễn đàn mạng xã hội, thu hút sự 
quan tâm khá rộng rãi của dư luận.  

Câu chuyện đang trở thành “điểm nóng” với những tranh luận gay gắt, có 
xu hướng đẩy sự việc đi quá xa. Thậm chí không còn chỉ là câu chuyện tại quán 
cà phê, mà còn đề cập đến nhiều vấn đề phức tạp và khá nhạy cảm ảnh hưởng 
đến hình ảnh Hội An. 

Phòng VH & TT TP Hội An đã gặp gỡ trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn 
Trương Thế Kha, con trai chủ quán cà phê “Con đường xích lô” và người được 
đề cập trong bài báo; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng của thành phố 
cố gắng tìm các căn cứ đối chứng, nhân chứng nhưng đến nay vẫn chưa có kết 
quả. 

Tuy nhiên, bước đầu có thể khẳng định vụ việc này có xảy ra, hai bên lời 
qua tiếng lại với nhau và ông Nguyễn Trương Thế Kha từ chối phục vụ nhóm 
của nữ du khách TP. HCM là có thật. 

“Dù do nhiều nguyên nhân khách quan hay chủ quan nhưng chính quyền 
thành phố không ủng hộ việc này và phần lớn nhân dân Hội An cũng không 
đồng tình với hiện tượng đó. Trong những năm qua, nhiều vụ việc về cách hành 
xử thô lỗ, gian lận, lừa phỉnh, chặt chém giá cả… của các hàng quán đã được 
kiên quyết xử lý, chấn chỉnh”, ông Nguyễn Văn Lanh khẳng định. 

Cũng theo ông Lanh, một thực tế không thể phủ nhận, trong hàng triệu du 
khách muôn phương đến với Hội An, có một bộ phận không ít, kể cả người Việt 
hay người nước ngoài, có những thái độ và hành vi trịch thượng, coi thường 
người bán, thiếu tôn trọng những người xung quanh và đã gây ra những xung 
đột, va chạm với từng mức độ khác nhau…Nhưng không thể từ những trường 
hợp cá biệt ấy mà suy diễn con người Hội An đang biến thái, vì ham tiền mà 
phân biệt chủng tộc, phân biệt “Tây” với “Ta”, chuộng sang sính ngoại… 

“Nhưng qua vụ việc, trước hết, cộng đồng cư dân cũng như mỗi người dân 
Hội An cần tự nhìn lại mình, suy xét tâm thế và mọi hành vi ứng xử của mình để 
lường tránh những sự cố và điều tai tiếng không hay. Các cơ quan chức năng 
cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền vận động, giáo dục về giá trị văn hóa Hội 
An, tạo sự đồng thuận cao hơn và làm tốt hơn việc phổ biến, hướng dẫn những 
quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử và kỹ năng kinh doanh dịch vụ du lịch”, 
ông Lanh nêu. 
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“Chính quyền và người dân Hội An rất cầu thị, sẵn sàng nhận cái dở, cái sai 
để điều chỉnh, tự hoàn thiện mình hơn, cố gắng "vui lòng khách đến, vừa lòng 
khách đi" làm cho hình ảnh Hội An ngày càng thân thiện, gần gũi hơn trong tình 
cảm của bè bạn khắp và du khách”, ông Lanh chia sẻ. 

Đối với du khách và công luận, ông Lanh mong rằng mọi người có cái nhìn 
toàn cục và sự thấu hiểu hơn. 

https://baophapluat.vn/tieu-dung-va-du-luan/quan-ca-phe-duoi-khach-viet-
tiep-khach-tay-nganh-van-hoa-noi-gi-471087.html 

* Kỷ niệm 55 năm đồng khởi giải phóng xã Cẩm Thanh thông tin đăng 
trên Báo Quảng Nam, số ra ngày 27/9/2019 

;Tối 26/9, tại xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) diễn ra Lễ kỷ niệm 55 năm đồng 
khởi giải phóng Cẩm Thanh (27/9/1964 – 27/9/2019). Tham dự lễ có các Mẹ 
Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo 
người dân. 

Qua các cuộc kháng chiến, trên địa bàn xã có 719 liệt sĩ, gần 200 thương 
bệnh binh, 183 Mẹ Việt Nam anh hùng, 10 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân. Năm 1994, cán bộ, quân và dân Cẩm Thanh được Chủ tịch nước tặng 
thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Sau chiến tranh, Cẩm Thanh là vùng đất tiêu điều và phần lớn người dân 
thường xuyên phải nhận trợ cấp cứu đói từ chính quyền địa phương, nhưng đến 
nay đã trở thành vùng đất phát triển sôi động. Tổng doanh thu từ hoạt động du 
lịch dịch vụ trên địa bàn xã năm 2018 đạt khoảng 236 tỷ đồng, toàn xã chỉ còn 
10 hộ nghèo diện bảo trợ xã hội và 23 hộ cận nghèo. 

http://baoquangnam.vn/chinh-tri/201909/ky-niem-55-nam-dong-khoi-giai-
phong-xa-cam-thanh-874484/ 

* Hơn 96% học sinh, sinh viên tham gia BHYT tại TP.Hội An, thông tin 
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 30/9/2019 

BHXH TP.Hội An vừa triển khai nhiệm vụ thu BHYT năm học 2019 - 
2020 trên địa bàn thành phố. Năm học 2018 - 2019, số lượng học sinh, sinh viên 
(HS-SV) tham gia BHYT đạt 96,34%; trong đó khối tiểu học tham gia đạt 
96,92%, khối THCS đạt 96,42%, khối THPT đạt 96,57%, thấp nhất là ở khối các 
trường đại học, cao đẳng đóng chân trên địa bàn thành phố, chỉ đạt 82,57%.  

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/201909/hon-96-hoc-sinh-sinh-vien-
tham-gia-bhyt-tai-tphoi-an-874827/ 

3. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 

* Hiến kế nâng cao chất lượng du lịch Hội An, bài viết đăng trên Báo 
Quảng Nam số ra ngày 19/9/2019 

Nhiều ý kiến tâm huyết đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng du 
lịch Hội An đã được nêu ra tại buổi tọa đàm xoay quanh chủ đề này diễn ra vào 
chiều qua 18/9. 

Một trong những nội dung được quan tâm và thảo luận nhiều nhất tại buổi 
tọa đàm chính là giải pháp giảm tải áp lực cho khu phố cổ Hội An vốn đang quá 
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tải lượng khách nghiêm trọng. Chỉ trong một phạm vi không gian rất nhỏ, trung 
bình mỗi ngày khu vực này đón khách hơn 8 nghìn lượt khách du lịch, cao điểm 
có lúc lên đến 10 nghìn người. Điều đáng nói là hầu hết lượng khách tham quan 
chủ yếu vào khung giờ chiều đến tối dẫn đến không gian càng bí bách. 

Vẫn những vấn đề tồn tại dai dẳng từ lâu nhưng luôn mang tính thời sự, các 
giải pháp giải quyết tình trạng phá giá du lịch Cù Lao Chàm, phát triển bền vững 
du lịch sinh thái hay các tiêu chí chuẩn mực để phát triển homestay đúng 
hướng… đã được đưa ra một cách thẳng thắn và mang tính xây dựng…. 

http://www.baoquangnam.vn/du-lich/201909/hien-ke-nang-cao-chat-luong-
du-lich-hoi-an-873218/ 

* Cảnh báo môi trường du lịch Hội An, bài viết đăng trên Báo Quảng 
Nam số ra ngày 25/9/2019 

Cướp giật, buôn bán chặt chém, ứng xử khiếm nhã với khách du lịch… 
đang trở thành những vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh 
du lịch Hội An trong thời gian gần đây…. 

http://www.baoquangnam.vn/du-lich/201909/canh-bao-moi-truong-du-lich-
hoi-an-874088/ 

* Đơn điệu sản phẩm du lịch đêm, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam, số 
ra ngày 29/9/2019 

Các sản phẩm du lịch về đêm vẫn còn hiếm hoi và chưa tạo được nét độc 
đáo mang đặc trưng bản địa nên không kích thích chi tiêu và khó lòng níu chân 
du khách để kéo dài kỳ nghỉ lưu trú tại địa phương. 

Thực trạng trên vẫn đang là khó khăn chung của hầu hết đô thị du lịch nước 
ta, ngoại trừ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh phần nào tạo ra các sân chơi thu hút 
khách vào ban đêm. 

Nhắc tới du lịch ban đêm ở Quảng Nam, sản phẩm “Đêm phố cổ” ra đời 
cách đây khoảng hai thập kỷ đến nay vẫn là thương hiệu đặc trưng nhất và vẫn 
là sản phẩm vô cùng quyến rũ, thu hút du khách. Nhưng Hội An vẫn cần thêm 
các sản phẩm đêm độc đáo khác để tạo sự mới mẻ cho du khách.  

http://baoquangnam.vn/du-lich/201909/don-dieu-san-pham-du-lich-dem-
874736/index.htm?fbclid=IwAR1peziH4Il7F6H10MYjyrFkplklEQ1_IH2qqi5C
DEeO69FRGrdWrqRhXjU 

* Khi phố chưa đa trung tâm, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam, số ra 
ngày 29/9/2019 

Khi làn sóng dân cư, du khách không ngừng đổ dồn về các đô thị để tìm 
kiếm và tận hưởng cuộc sống hiện đại thì không gian vùng “lõi” của phố càng 
thêm bức bách, ngột ngạt. 

Với đô thị cổ Hội An, mấy trăm năm hình thành thương cảng phố xá của 
tiền nhân đã để lại di sản khu phố cổ làm hạt nhân cho mọi hoạt động kinh tế - 
xã hội hiện nay của thành phố bên sông Hoài. Cách đây dăm ba năm tôi từng có 
dịp vào thăm một căn nhà trệt có hai phòng trên mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, 
ở đó chỉ có không gian vừa đủ cho một chiếc giường ngủ, một cái bàn học và 
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nhà vệ sinh. Gia chủ đã tách phần lớn không gian phía trước để cho thuê bởi số 
tiền thu được cao chót vót so với khả năng lao động của mình. Theo quy luật 
“nước chảy chỗ trũng”, dần dần có thời điểm khu vực phố cổ Hội An có mật độ 
dân số lên đến hơn 10 nghìn người/km²2 tức là tương đương nhiều quận lớn ở 
Hà Nội hay TP.Hồ Chí Minh, đó là chưa kể đến du khách hay lượng cư dân 
vãng lai…. 

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201909/khi-pho-chua-da-trung-tam-
874731/index.htm?fbclid=IwAR2ZO7VjQPKkMAQTSsURP7eZDfqS7ghjAYT
oIf8zjKgfDeLjFm_b7979GHk 

4. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 

* Thay ván mặt cầu An Hội, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 16/9/2019 

Đoạn cầu được thay ván có chiều dài khoảng 6m, phía dưới có dầm sắt đỡ, 
nằm chính giữa cầu An Hội. Theo ông Võ Hữu Dũng, đoạn cầu này đã được làm 
cách đây khoảng 20 năm nên hiện tại ván đã mục, sắt dầm đỡ cũng hoen gỉ. Vì 
vậy việc thay thế ván lót cũ bằng ván gỗ kiền kiền và dầm sắt sẽ đảm bảo an 
toàn cho khách tham quan. Trong thời gian thi công, du khách muốn qua lại khu 
An Hội phải đi đường vòng qua cầu Quảng trường Sông Hoài (đường Cao Hồng 
Lãnh). 

http://www.baoquangnam.vn/du-lich/201909/thay-van-mat-cau-an-hoi-
872878/ 

* Xây dựng công trình không phép trong rừng dừa Cẩm Thanh, bài 
viết đăng trên Báo Quảng Nam, số ra ngày 19/9/2019, Đề nghị xử phạt doanh 
nghiệp lấn chiếm rừng dừa Bảy Mẫu để kinh doanh, (Báo Tài nguyên và Môi 
trường số ra ngày 17/9/2019), Quảng Nam: Xử phạt doanh nghiệp ‘xẻ’ đất 
rừng dừa Bảy Mẫu (Báo VTC New, 17/9/2019) 

Thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân có hành vi xây dựng trái phép, 
lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý tại khu rừng dừa Cẩm Thanh (xã Cẩm 
Thanh, TP.Hội An)…. 

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/201909/xay-dung-cong-trinh-khong-
phep-trong-rung-dua-cam-thanh-873205/ 

* Dự án khu du lịch Holiday Inn Hội An resort đào cát bán "lụi"?, bài 
viết đăng trên Báo Công an nhân dân số ra ngày 16/9/2019, Holiday Inn Hội 
An resort lợi dụng tận thu cát để bán? (Báo Tài nguyên và Môi trường, 
16/9/2019) 

Được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép đầu tư Dự án khu du lịch Holiday 
Inn Hội An resort (viết tắt: dự án) tại địa bàn khối An Bàng (khối An Tân cũ, P. 
Cẩm An, TP Hội An), hiện nay chủ đầu tư dự án là Cty Cổ phần đầu tư Năm 
Sao Hội An (viết tắt: Cty Năm Sao) đã triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật 
và cấp điện thuộc dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thi công các hạng mục nói 
trên, dự án đã đào một lượng lớn đất, cát (đào hố móng) vận chuyển ra khỏi 
công trình để đổ cho một địa điểm khác nằm ngoài địa bàn TP Hội An…. 
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http://cadn.com.vn/news/75_212690_du-an-khu-du-lich-holiday-inn-hoi-
an-resort-dao-ca.aspx 

* 'Hô biến' đất công thành đất tư, thu hồi được không?, bài viết đăng 
trên Báo Tuổi trẻ số ra ngày 27/9/2019 

Khu đất công ở đầu cầu Cẩm Thanh (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng 
Nam) bị một hộ gia đình gộp vào đất nhà mình rồi làm giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất (gọi tắt là "sổ đỏ") trót lọt. 

Sau đó, hộ này làm hàng loạt thủ tục đất đai, với sự "hỗ trợ" của cán bộ xã, 
khu đất công biến thành đất tư và được chuyển nhượng cho bên thứ ba. Vậy khi 
phát hiện sai phạm, Nhà nước có thu lại được không? Căn cứ các quy định pháp 
luật hiện hành thì việc xử lý sai phạm này ra sao?... 

https://tuoitre.vn/ho-bien-dat-cong-thanh-dat-tu-thu-hoi-duoc-khong-
20190926204410072.htm?fbclid=IwAR2yZts6Rd-
ydNQVrQJIFtUzubBqXP__S0SD1FDkVykoRDiEQ_SlKPGGcNw 

* Du lịch không rác thải nhựa - nhìn từ Hội An, bài viết đăng trên Báo 
Công an nhân dân số ra ngày 30/9/2019 

Nhận thấy được tầm quan trọng về bảo vệ môi trường, đồng thời cũng là 
hình thức thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm bơi thuyền kayak trên 
sông, Công ty Hội An Kayak tours đã thực hiện chương trình bơi thuyền kayak 
vớt rác trên sông vào mỗi thứ Bảy hàng tuần cho các tình nguyện viên là người 
địa phương, du khách trong nước và nước ngoài…. 

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 tiên phong cho 
việc thay đổi một thói quen sử dụng các sản phẩm làm từ nhựa, ni-lon… Mọi 
người chung tay hành động thay đổi dần thói quen từ việc làm nhỏ nhất đến tiến 
tới bảo vệ môi trường một cách bền vững. 

http://cand.com.vn/doi-song/du-lich-khong-rac-thai-nhua-nhin-tu-hoi-an-
563602/ 

* Tuổi trẻ Hội An hào hứng tham gia đạp xe “Thanh niên hành động 
chống biến đổi khí hậu” (Báo Giáo dục và Thời đại, 28/9/2019), Khuyến 
khích thanh niên hành động ứng phó biến đổi khí hậu (Báo Chính phủ, 
28/9/2019), … 

Hàng trăm bạn trẻ, du khách nước ngoài cũng như lãnh đạo TP.Hội An đã 
đạp xe quanh TP.Hội An (Quảng Nam) để hưởng ứng sự kiện 'Thanh niên hành 
động chống biến đổi khí hậu'. 

Ngày 28/9, trong khuôn khổ Tuần lễ Ngoại giao Khí hậu châu Âu 2019 do 
phái đoàn châu Âu tại Việt Nam chủ trì, UBND TP.Hội An phối hợp với Đại sứ 
quán Đức và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tổ chức sự kiện Đạp xe 
“Thanh niên hành động chống biến đổi khí hậu”. 
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Tham gia sự kiện gồm có lãnh đạo UBND TP.Hội An, Đoàn viên thanh 
niên Hội An, đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đại diện các 
đại sứ quán Đức, Ý...  

Mục đích của sự kiện nhằm khuyến khích giới trẻ Hội An sử dụng xe đạp 
như một phương tiện giao thông đô thị bền vững, góp phần giảm ô nhiễm không 
khí, bảo tồn phố cổ Hội An và giảm thiểu biến đổi khí hậu... 

https://thanhnien.vn/gioi-tre/hang-tram-ban-tre-du-khach-dap-xe-chong-
bien-doi-khi-hau-1131298.html?fbclid=IwAR0o-
eSOKcTzQJMR3iEQmSHgsX_cLgqcmKQhsxTSXoW2WR8lnKn8XI4EQOA 

5. HỘI AN – ĐẤT VÀ NGƯỜI 

*An Bàng - Nét “mộc” của Hội An, bài viết đăng trên Báo Nhân dân số ra 
ngày 17/9/2019 

Nằm trên đường đi từ Đà Nẵng đến Hội An, An Bàng mấy năm gần đây nổi 
lên như một điểm đến thu hút khách du lịch nước ngoài, với vẻ đẹp mộc mạc, 
nguyên sơ của cả cảnh vật và người dân ở đây…. 

https://nhandan.com.vn/du-lich/hanh-trinh-kham-pha/item/41593102-an-
bang-net-%E2%80%9Cmoc%E2%80%9D-cua-hoi-an.html 

* Hội An: Gặp gỡ "kỹ sư chân đất" chế tạo máy rê lúa cho nông dân 
bài viết đăng trên Báo Thời Đại, số ra ngày 26/9/2019 

Khắp vùng Cẩm Thanh (Hội An, Quảng Nam) này chẳng ai là không biết 
ông Nguyễn Hà (56 tuổi, trú thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An), 
người đàn ông được người ta đặt cho nhiều biệt danh như “kỹ sư chân đất”, hay 
“ông thợ lắm tài”… bởi những sáng chế phục vụ bà con của ông nhiều năm qua. 

https://thoidai.com.vn/hoi-an-gap-go-ky-su-chan-dat-che-tao-may-re-lua-
cho-nong-dan-88544.html 
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