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TỔNG HỢP 

Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 01/11 đến ngày 20/11/2018 

Từ ngày 01/11 đến ngày 20/11/2018 các báo đã có khoảng 40 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 NỐI BẬT 

* Ngày 02/11/2018 đăng bài, Báo Đảng Cộng Sản Việt Nam "Gặp gỡ 
Đông - Tây"- Khám phá văn hóa Hội An, Quảng Nam  

Bắt đầu từ ngày 03/11, vào 10h10 thứ Bảy hàng tuần, VTV3 - Đài Truyền 
hình Việt Nam sẽ phát sóng chương trình, "Gặp gỡ Đông - Tây" nhằm giúp khán 
giả có những trải nghiệm và khám phá nhiều nét văn hóa đặc sắc của đô thị cổ Hội 
An và vùng đất Quảng Nam. 

Đây là một gameshow thể hiện cả sự hiểu biết và sự khéo léo. Gặp gỡ Đông 
- Tây có sự tranh tài giữa các đội chơi với nhiều phần thi sôi động. 

Điểm thú vị đầu tiên của Gặp gỡ Đông - Tây là gameshow này có sự song 
hành của người chơi nước ngoài và người chơi Việt Nam. Trong khoảng thời gian 
45 phút, 2 thành viên của 2 đội cùng trải qua một hành trình để tìm hiểu những nét 
văn hóa độc đáo của Hội An, Quảng Nam. 

"Làm quen", "Hiểu" và "Khỏe" là 3 vòng thi của Gặp gỡ Đông - Tây. Sau 
các vòng thi này, nếu 2 đội có số điểm bằng nhau, sẽ có thêm phần thi phụ để tìm 
ra đội thắng cuộc. Các vòng thi của Gặp gỡ Đông - Tây được dựa trên những trò 
chơi dân gian, món ăn đặc trưng hay những thói quen sinh hoạt trong đời sống 
hàng ngày của người dân Hội An. 

Thông qua chương trình, người chơi và khán giả truyền hình sẽ biết thêm 
thông tin về lịch sử, đời sống, văn hóa của Hội An cũng như vùng đất Quảng 
Nam./.  

K.T 

* Hội An lọt Top những thành phố du lịch đáng dạo bộ nhất thế giới, 
thông tin đăng trên Báo Doanh Nghiệp Việt Nam số ra ngày 03/11/2018 

Cách tốt nhất để khám phá một thành phố là dạo bộ. Đi để ngắm, để nghe, 
để hít hà và cảm nhận những điều đặc biệt nhất của nơi bạn qua. 

Duyên Hải 
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* Cận cảnh Resort vừa thắng lớn tại World Luxury Hotel Awards 2018, 
bài viết đăng trên Báo Vietnamnet số ra ngày 14/11/2018 

Silk Sense Hội An River Resort là đại diện Việt Nam được vinh danh 2 giải 
thưởng danh giá lĩnh vực dịch vụ khách sạn trong lễ trao giải World Luxury Hotel 
Awards 2018 diễn ra tại Bali, Indonesia. 

Nằm sát bên dòng sông Cổ Cò bình Yên, một dòng sông hiền hòa còn hoang 
sơ, Silk Sense Hội An River Resort từ khi ra đời năm 2017 đến nay luôn là một 
trong những thương hiệu nghỉ dưỡng được yêu thích. 

Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hội An River Resort ra đời bắt nguồn từ câu 
chuyện tình yêu với lụa của Á Đông Silk - một trong những thương hiệu hàng đầu 
về may mặc đất Quảng Nam. Với mục tiêu nối tiếp đam mê mang đến cảm xúc cho 
du khách khi đến với Hội An, Silk Sense luôn cố gắng phục vụ những khách hàng 
kỹ tính, yêu cầu cao và mong muốn một nơi ở sang trọng, thân thiện, mang đến 
nhiều cảm xúc. 

Nơi đây có 86 phòng, tất cả đều có ban công hướng ra vườn và dòng sông 
Cổ Cò. Phòng lớn nhất là 218m2 (trong đó diện tích vườn lên tới 140m2). 

Du khách đến đây thường đi thuyền của resort ngắm hoàng hôn và thưởng 
thức nhiều trải nghiệm, dịch vụ hấp dẫn. Silk Sense được du khách đặt trọn niềm 
tin vì sự yên tĩnh, bình yên mà cũng không bị quá tách biệt khỏi trung tâm. 

Hướng tới việc mang lại một lối sống khỏe mạnh cho du khách, Silk Sense 
xây dựng và vận hành hệ thống nghỉ dưỡng hài hòa và được phục vụ theo tiêu 
chuẩn quốc tế 

Trong đó, hồ bơi vô cực được xử lý bằng nước muối biển tốt cho da. Sense 
Spa nằm ngay trung tâm là trái tim của resort, nơi được bao quanh bởi một hồ hoa 
sen thơm ngát. 

Tại đây cũng có Nypa Organic Garden – một vườn rau với diện tích lên tới 
3500m2, cung cấp rau quả sạch cho toàn bộ hệ thống nhà hàng resort. Ngoài ra còn 
là nơi để khách tham quan ngắm cảnh, uống trà. Khách cũng có thể trải nghiệm 
trồng cây xanh tại đây. 

Không chỉ là nơi lưu trú và nghỉ dưỡng của du khách khắp thế giới, đặc biệt 
là khách phương Tây và Hàn Quốc, vừa qua, Silk Sense cũng được lựa chọn là nơi 
diễn ra vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới, đón tiếp trên 50 
nhan sắc xinh đẹp khắp hành tinh. 

Và mới đây nhất, Silk Sense Hội An River Resort đã được vinh danh tại hai 
giải cao quý: hạng mục Châu Á – Khu nghỉ dưỡng vườn xanh sang trọng nhất châu 
Á (Asia Winner: Luxury Garden Resort) và hạng mục thế giới – Khách sạn ven 
sông sang trọng nhất thế giới (Global winner: Luxury Riverside Hotel). 

Đây là một giải thưởng có bề dày truyền thống hơn 13 năm hoạt động, được 
mệnh danh là giải “Oscar của ngành du lịch” thu hút số lượng hơn 1000 khách sạn 
và khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới đăng ký tham gia chỉ tính riêng năm 2018. 
Việc đoạt giải thưởng World Luxury Hotel Awards 2018 tạo động lực to lớn giúp 
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Silk Sense tiếp tục phát triển hơn nữa, ngày càng thu hút và tạo sự tin yêu khi du 
khách đến đây nghỉ ngơi, vui chơi và tìm những trải nghiệm khó quên tại Hội An. 

Ngọc Minh 

* Ra mắt hệ thống thuyết minh tự động với 6 ngôn ngữ tại Hội An, bài 
viết đăng trên Báo Tổ Quốc số ra ngày 20/11/2018 

 Đến tham quan các địa điểm Chùa Cầu, Bảo tàng Gốm sứ mậu dịch, Bảo 
tàng Văn hóa Sa Huỳnh và Bảo tàng Hội An từ thời điểm này, khách tham quan sẽ 
có nhiều lựa chọn ngôn ngữ thuyết minh phù hợp với mình. 

Sáng 19/11, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp 
cùng Công ty TNHH Xúc tiến thương mại Việt Pháp đã tổ chức khai trương hệ 
thống thuyết minh tự động (Audio guide) phục vụ khách tham quan trong và ngoài 
nước với 6 ngôn ngữ. 

Hệ thống thuyết minh tự động là sản phẩm công nghệ mới do Pháp sản xuất, 
hiện tại có 6 ngôn ngữ gồm: Việt Nam, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung 
Quốc. 

Khi du khách tham quan tại các địa điểm trên sẽ được cấp chiếc máy thuyết 
minh này kèm theo bản chỉ dẫn các di tích, hiện vật trên từng mã số. Du khách 
muốn tìm hiểu lịch sử về hiện vật hay di tích nào thì bấm vào mã số, máy sẽ tự 
động thuyết minh. 

Thiết bị này được nối vào tai nghe tạo thuận lợi cho các nhà nghiên cứu, du 
khách trong và ngoài nước tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hóa, con người, mảnh 
đất, hiện vật… và những câu chuyện liên quan. 

Khi sử dụng thiết bị này sẽ giúp giảm tiếng ồn, giữ sự tĩnh lặng tại các di 
tích, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ hướng dẫn tham quan, du lịch tại Hội An. 

Lan Anh  

* Hội nghị ASEAN về xây dựng thành phố không thuốc lá, bài viết đăng 
trên Báo Nhân Dân số ra ngày 201/11/2018 

          Ngày 20/11, tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), Quỹ Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, Bộ Y tế phối hợp Liên minh Phòng, chống tác hại thuốc lá Đông - Nam 

Á, Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức Hội nghị các 

nước khu vực ASEAN về xây dựng thành phố không thuốc lá (SCAN) lần thứ 6. 

Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 đại biểu quốc tế đại diện cho các thành 

phố du lịch không khói thuốc lá của các nước khu vực ASEAN và châu Á Thái 

Bình Dương. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Việt Tiến cho biết, tại Việt 

Nam, công tác xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc đã được Bộ Y tế và 
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Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá triển khai từ năm 2009 tại Hội An và mở 

rộng thêm một số tỉnh, thành phố khác như: Hạ Long, Huế, Nha Trang, Hải 

Phòng... 

Tại các thành phố này, quy định cấm hút thuốc lá được triển khai trước hết 

tại các nhà hàng, khách sạn, các điểm du lịch, lịch sử, văn hóa, các cơ quan công 

sở, trường học, bệnh viện. Việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc 

không những giúp tạo dựng hình ảnh du lịch xanh, sạch, đẹp trong mắt du khách 

quốc tế mà còn giúp bảo vệ sức khỏe cho mọi người. 

Ngoài ra, tại 63 tỉnh, thành phố còn lại, với sự hỗ trợ của Quỹ phòng, chống 

tác hại của thuốc lá hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc lá đã và 

đang được triển khai rộng khắp. Hàng trăm nghìn biển báo, pa-nô cấm hút thuốc 

được treo, dán tại các địa điểm du lịch, các cơ quan công sở, bệnh viện, trường học 

nhắc nhở người dân và du khách tuân thủ quy định cấm hút thuốc. Trên vé vào cửa 

và các bản thông tin hướng dẫn tại nhiều địa điểm di tích, khu du lịch cũng ghi rõ 

quy định cấm hút thuốc lá... 

Theo Báo cáo năm 2016 về “Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người 

trưởng thành (GATS)” cho thấy, việc thực thi Luật PCTH của thuốc lá bước đầu đã 

có hiệu quả, cụ thể: Tỷ lệ nam giới hút thuốc giảm 2,1% (từ 47,4% xuống 45,3%); 

tỷ lệ nữ giới hút thuốc giảm 0,3% (từ 1,4% xuống 1,1%); tỷ lệ hút thuốc lá điếu 

của nam giới khu vực thành thị giảm rõ rệt 6,5% (từ 45,2% xuống 38,7%); tỷ lệ 

phơi nhiễm với khói thuốc thụ động giảm đáng kể so với năm 2010... 

Đây là những chỉ số bền vững cho công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại 

Việt Nam và mô hình thành phố du lịch không khói thuốc đã chứng minh hiệu quả 

bước đầu trong việc góp phần đem lại cuộc sống văn minh, trong sạch và lành 

mạnh hơn không chỉ cho người dân địa phương mà còn với những khách du lịch 

đến tham quan tại các tỉnh, thành phố này. 

Hội nghị lần thứ 6 được tổ chức tại Việt Nam (diễn ra trong hai ngày 20 và 

21/11), nhằm công nhận và quảng bá cho các địa điểm, thành phố du lịch và các di 

sản văn hóa du lịch không khói thuốc lá. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm giữa các 

quốc gia, thành phố, các địa điểm du lịch trong khu vực ASEAN và châu Á Thái 
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Bình Dương về việc triển khai môi trường du lịch không khói thuốc, tăng cường 

mạng lưới hợp tác về thực thi môi trường du lịch không khói thuốc giữa các quốc 

gia trong khu vực. 

QUỐC VIỆT

 

2. SỰ KIỆN –VẤN ĐỀ 

* Thao thức cùng Phố Hội, bài viết đăng trên Báo Đại Đoàn Kết số ra 
ngày 06/11/2018 

Mới đây, UBND thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã có buổi tọa đàm, 
chủ đề “Du lịch Hội An hội nhập và phát triển bền vững”. Cùng việc khẳng định 
thành tựu đạt được thì không ít doanh nghiệp cũng đã bày tỏ sự lo ngại về việc thị 
trường khách quốc tế truyền thống châu Âu và Bắc Mỹ đến thành phố này có sự 
sụt giảm.  

Cần nhiều giải pháp tốt để phát triển du lịch 

Thời gian gần đây, khách đến Hội An từ châu Âu, Bắc Mỹ giảm, trong khi 
khách châu Á tăng rất nhanh, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu khách. Từ đó xuất 
hiện lo ngại Hội An trở thành một trong những điểm đến được các doanh nghiệp lữ 
hành lựa chọn trong tour giá rẻ, tour 0 đồng. Một điểm nữa, bình quân ngày khách 
lưu trú vài năm gần đây không tăng, tỉ lệ khách quay lại thấp. 

Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được phân tích là do sự chậm bổ 
sung, phát triển những sản phẩm du lịch. Địa phương còn thiếu những sản phẩm 
chiến lược để thu hút du khách dựa trên những thế mạnh của Hội An như du lịch 
sinh thái, du lịch biển, nghĩ dưỡng… Cũng do cơ sở vật chất phục vụ du lịch chưa 
bảo đảm nên khách lưu trú ít, như thể Hội An là “điểm tham quan vệ tinh” của du 
khách khi lưu trú tại Đà Nẵng.  

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, thì 
du lịch tại đây vẫn có những thành công. TP hiện có 92.000 dân, bình quân mỗi 
năm đón trên 4 triệu du khách trong và ngoài nước. Năm 2013 có hơn 1,6 triệu lượt 
khách đến Hội An thì năm 2017 lượt khách đến Hội An tăng gấp 2 lần, trên 3,3 
triệu lượt. Trong đó khách quốc tế năm 2017 đạt gần 2 triệu lượt, tăng gấp 2,4 lần 
so với năm 2013. Trong 9 tháng đầu năm 2018, đã có 4,55 triệu lượt khách đến 
tham quan, nghỉ dưỡng tại Hội An, trong đó khách quốc tế đạt 3,4 triệu lượt.  

Nhưng, ông Sơn cũng cho rằng Hội An cần có nhiều giải pháp tốt hơn nữa 
để phát triển du lịch. Đó là phải chặn cho được tình trạng cò mồi, phá giá, cạnh 
tranh không lành mạnh giữa các cơ sở du lịch, bắt chẹt... kể cả đánh du khách. Sự 
thiếu hợp tác, liên kết của cộng đồng doanh nghiệp cũng như sản phẩm du lịch 
chưa đa dạng, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao... cũng là những tồn tại cần 
gỡ bỏ. 
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Để Hội An luôn là lựa chọn tuyệt vời 

Tại hội thảo, một số ý kiến doanh nghiệp cảm thấy băn khoăn khi nếp sống 
văn hóa rất đặc biệt của người Phố Hội đang nhạt nhòa, tính gắn kết cộng đồng cư 
dân cũng đang mờ nhạt dần. Trong khi đây chính là giá trị cốt lõi, là “sản phẩm” 
du lịch đầy hấp lực của Hội An. 

Trong một bài viết chia sẻ trên tạp chí du lịch Culture Trip, một du khách 
nước ngoài từng ca ngợi Hội An của Việt Nam là thành phố biển đẹp nhất thế giới. 
“Nếu bạn mơ ước được sống ở một thành phố nhiệt đới với một chi phí không quá 
cao, Hội An là lựa chọn tuyệt vời. Nơi đó có những bãi biển cát trắng thơ mộng, 
những ngọn núi xanh tươi tốt, những ngôi nhà tường vàng quyến rũ trong phố nhỏ 
mang đến cảm giác bình yên dễ chịu”. Du khách này còn viết rằng, giả sử bạn 
muốn ăn tại các nhà hàng đắt tiền, chi phí sinh hoạt hàng tháng của có thể sẽ vượt 
quá 700 USD, nhưng không thật sự cần thiết vì ở Hội An có nhiều quán ăn nhỏ, đồ 
rẻ và ngon”. 

Nói điều này để thấy du khách nước ngoài rất thú vị với những gì riêng có 
của Hội An, mà những điều đó không thật quá cao xa, nhưng nếu không biết giữ 
gìn, phát huy mà lại thay vào đó bằng những giá trị khác  thì sẽ là điều hối tiếc vì 
nó sẽ “một đi không trở lại”. Trên thực tế thì Hội An có sức hấp dẫn riêng bằng 
chính sự bình yên, hiền hòa vốn có của nó. Nhưng thật đáng buồn là cơ quan chức 
năng thống kê cho thấy, năm 2016 Hội An xảy ra 57 vụ vi phạm hình sự; con số đó 
vào năm 2017 là 80 vụ, nhiều vụ trong số này là cướp giật, trộm cắp.  

Đó là những thông tin làm đau lòng người dân Hội An, những người yêu 
Hội An. Thật đáng suy nghĩ khi trước đây vài năm, Hội An hầu như không có nạn 
trộm cắp. Phải chăng, đã có sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương? 
Điều đó cũng “phụ” khi mà hai lần đô thị này được UNESCO vinh danh vì làm tốt 
công tác bảo tồn qua bao biến thiên của lịch sử. Có được điều đó, bao lớp người 
Hội An đã ra sức gìn giữ, vun đắp. Từ những năm 1990, khi du lịch mới manh nha 
phát triển, Hội An đã có những quy định gìn giữ thuần phong mỹ tục riêng cho 
mình như du khách vào viếng chùa không được mặc áo ba lỗ, váy ngắn; toàn thành 
phố không có điểm massage, không có các quán cắt tóc thanh nữ, chỉ có “nam cắt 
tóc nam, nữ cắt tóc nữ”, không có các quán bar, vũ trường… Có người cho rằng, 
đó là những quy định “nghe rất trái tai”, nhưng có lẽ chính nhờ vào điều đó mà Hội 
An không mất chất. Vả lại, chính người dân Phố Hội không lấy làm phiền lòng 
trước những quy định ấy. 

Cũng cần nhắc lại, nhiều năm liền Hội An được các tổ chức du lịch có uy tín 
trên thế giới bầu chọn là điểm đến an toàn và hấp dẫn bậc nhất hành tinh. Con số 
khách du lịch từ vài trăm nghìn lượt của năm 2005 đến nay là gần 5,3 triệu lượt 
khách/năm đã minh chứng sự hấp dẫn riêng có của Hội An. 

Vì thế, tới nay, để du lịch Hội An phát triển, rất cần phải lập lại sự an bình, 
thân thiện, ấm áp chân tình của người Phố Hội. Không thể để sự xô bồ xâm lấn. 
Bên cạnh đó, còn là xây dựng thương hiệu du lịch Hội An mạnh mẽ hơn, không để 
rơi vào điểm du lịch giá rẻ, tệ hơn nữa còn là du lịch tour 0 đồng.   

Ngọc Mai 
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* TP Hội An có tình trạng tự do trao đổi ngoại tệ? bài viết đăng trên Báo 
Công An Thành Phố Đà Nẵng số ra ngày 08/11/2018 

Mới đây, vụ việc ông Nguyễn Cà Rê (thợ điện) bị xử phạt 90 triệu đồng khi 
đi đổi 100 USD sang tiền Việt Nam đồng ở một tiệm vàng tại Cần Thơ đã gây xôn 
xao dư luận. Ông Rê bị phạt vì có hành vi vi phạm hành chính trong việc mua, bán 
ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ được qui định tại Điểm a 
Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP. Mặc dù sau đó xem xét hoàn cảnh 
và mức độ vi phạm của ông Rê, UBND tỉnh TP Cần Thơ đã quyết định miễn tiền 
phạt đối với ông Rê. Tuy nhiên qua vụ việc này đã đặt ra mối quan ngại từ việc 
thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định pháp luật. 
Tại tỉnh Quảng Nam, nhất là tại TP Hội An, nơi có rất đông người nước ngoài đến 
du lịch, sinh sống thì nguy cơ vi phạm qui định này càng cao. Theo các luật sư, 
pháp luật hiện hành quy định, chỉ có các ngân hàng mới được cấp phép mua, bán, 
trao đổi, giao dịch ngoại tệ. Một số ít tiệm vàng được phép làm đại lý đổi ngoại tệ 
theo ủy quyền của ngân hàng nhưng cũng chỉ được mua vào ngoại tệ, không được 
bán ra. Ngoài ra, mọi giao dịch ngoại tệ với các tổ chức khác là trái luật. 

Nhiều lần đến TP Hội An, chúng tôi ghi nhận việc mua bán, trao đổi bằng 
ngoại tệ diễn ra rất công khai, thường xuyên. Một tiểu thương chợ Hội An cho biết: 
"Khách du lịch sang đây không rành tiền Việt hoặc hết tiền Việt nên khi họ mua 
hàng, chúng tôi cũng nhận tiền USD, đồng nhân dân tệ rồi đi đổi lại ở các tiệm 
vàng. Thật tình tôi chưa biết như vậy là trái pháp luật". Qua tìm hiểu, nhiều người 
bán hàng tại Hội An rất thích nhận tiền ngoại tệ bởi họ có thể kiếm thêm phần 
chênh lệch khi đổi sang tiền Việt. Ông Trần Quang Hổ - Phó Giám đốc Ngân hàng 
Nhà nước chi nhánh Quảng Nam cho biết, theo Pháp lệnh ngoại hối thì trên lãnh 
thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán được thực hiện bằng ngoại hối phải tuân 
thủ qui định. "UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác liên ngành trong đó Ngân hàng 
Nhà nước làm tổ trưởng và mời thêm các sở ban ngành như Sở Công thương, Sở 
KHCN và thường xuyên tổ chức kiểm tra kiểm soát hằng năm. Hiện nay, tất cả 
những hoạt động mua bán, trao đổi ngoại tệ chỉ được thực hiện tại những đơn vị 
được Nhà nước cho phép, còn ở các cơ sở làm đại lý cho ngân hàng thì phải có 
bảng niêm yết giá ngoại tệ bên ngoài, bàn trao đổi ngoại tệ phải tách biệt với khu 
buôn bán giao dịch khác và chỉ được hợp đồng duy nhất với một tổ chức tín dụng. 
Quảng Nam hiện có 23/27 tổ chức tín dụng được cấp phép thu đổi ngoại tệ đã ký 
hợp đồng với các doanh nghiệp trên địa bàn lập nên 22 đại lý thu đổi ngoại tệ.  

Lưu ý là chỉ đổi thôi chứ không được bán ngược lại. Đây là những điểm đổi 
ngoại tệ hợp pháp nên người dân có thể đến trao đổi. Những đại lý này sẽ cung cấp 
dịch vụ cho khách hàng nếu như thứ 7, chủ nhật ngân hàng nghỉ làm việc", ông Hổ 
cho biết. Ông Hổ cũng thông tin thêm, mặc dù đã có những qui định cụ thể tuy 
nhiên vẫn không hiếm những trường hợp "lách luật". Đơn cử như những trung tâm 
du lịch tập trung đông du khách nước ngoài như TP Hội An thì việc vi phạm rất 
khó kiểm soát. "Nguyên tắc là khi khách nước ngoài ra đến sân bay, cửa khẩu thì 
phải đổi ra tiền Việt để trao đổi, mua bán. Tại Hội An, du khách cũng có thể đổi 
tiền ở các khách sạn từ 3 sao trở lên. Tuy nhiên, ở Hội An không hiếm những điểm 
bán đồ lưu niệm đề biển giá bằng tiền USD. Điều này là do người dân tranh thủ 
trục lợi thôi chứ sai qui định vì bắt buộc cơ sở kinh doanh phải niêm yết bằng giá 
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tiền Việt". Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, nhu 
cầu trao đổi ngoại tệ để tiện giao dịch, thanh toán ở Hội An rất lớn. Tuy nhiên, các 
tổ chức tín dụng trên địa bàn lại nghỉ hoạt động vào chiều thứ bảy và chủ nhật, 
trong khi đó hệ thống đại lý của ngân hàng lại quá thiếu nên vô hình trung hình 
thành thị trường ngoại tệ tự do. Để giảm thiểu khoảng cách từ luật đến đời sống 
cần phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đồng thời cần tuyên truyền cho 
người dân nâng cao sự hiểu biết quy định pháp luật về mua bán ngoại tệ để tránh 
những trường hợp vi phạm đáng tiếc. 

Đồng Dao 

* Hội An thử nghiệm bộ tài liệu Giáo dục di sản học đường, bài viết đăng 
trên Báo Quảng Nam số ra ngày 10/11/2018 

Sáng 10/11, Phòng GD-ĐT phối hợp với Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản 
văn hóa Hội An mở lớp tập huấn cho toàn thể giáo viên cấp tiểu học trên địa bàn 
về phương thức giảng dạy bộ tài liệu mới xuất bản: Giáo dục di sản học đường. 

Nhằm tăng cường bảo vệ, gìn giữ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn 
hóa vật thể và phi vật thể nhân loại, mô hình “Nhà trường thân thiện, học sinh tích 
cực” được Bộ GD-ĐT, Bộ VH-TT&DL phối hợp với Trung ương Đoàn phát động 
tổ chức. 

Tại Hội An, việc mở lớp tập huấn lần này xung quanh bộ tài liệu Giáo dục di 
sản học đường nhằm giúp giáo viên nâng cao trình độ am hiểu để giảng dạy cho 
học sinh dễ cảm thụ về di sản. Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng GD-ĐT 
TP.Hội An cho biết: “Theo lộ trình UBND TP.Hội An đã phê duyệt, trước tiên áp 
dụng bộ tài liệu này cho học sinh tiểu học, tiếp theo sẽ triển khai cho toàn thể học 
sinh THCS”. 

Trước đó, Phòng GD-ĐT TP.Hội An đã cho dạy thử nghiệm tại Trường Tiểu 
học Phù Đổng. Sau khi thực hiện đã phát huy tố chất của học sinh về tình yêu di 
sản và cách bảo vệ di sản. Nhiều giáo viên cho biết, cách thức dạy môn này học 
sinh rất thích thú. Bởi ngoài dạy về lịch sử hình thành và phát triển di sản qua tranh 
ảnh trực quan, video clip, học sinh còn được đi thực tế đến các di tích như Chùa 
Cầu hay nhiều địa điểm khác. 

Ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn 
hóa Hội An chia sẻ: “Đây là bộ tài liệu được nhóm chuyên viên của trung tâm và 
Phòng GD-ĐT thành phố phối hợp tập hợp, chắt lọc biên soạn hơn 2 năm, đến nay 
đưa vào dạy thử nghiệm. Chúng tôi sẽ tiếp tục biên soạn để bộ tài liệu này hoàn 
hảo hơn, bao gồm chương trình, hình ảnh, video clip”.  

Minh Quân 

* Một năm "Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản", bài viết đăng 
trên Báo Quảng Nam số ra ngày 12/11/2018 

Tối 12/11, UBND TP.Hội An tổ chức sơ kết một năm hoạt động "Không 
gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản" (2017 - 2018). 

"Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản" (gọi tắt: Không gian) được Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kéo 
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băng khai trương vào ngày 11/11/2017 nhân sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC tại 
TP.Đà Nẵng. 

Không gian bao gồm toàn bộ đường Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực 
xung quanh Chùa Cầu (đoạn đường và mặt sông từ ngã ba đường Bạch Đằng - 
Châu Thượng Văn) tại TP.Hội An. 

Qua một năm, Không gian là nơi thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động như: 
trưng bày mô hình Châu Ấn thuyền; trưng bày tư liệu lịch sử, kết quả khảo cổ học 
về giao thương, về mối quan hệ giữa phố Nhật ở Hội An thế kỷ 17; các hoạt động 
trải nghiệm như trình diễn trà đạo, trà xanh Nhật Bản. 

Ngoài ra còn có các trò chơi gấp giấy Origami, gấp lá dừa; trò chơi trẻ em 
Việt Nam và Nhật Bản; trình diễn dân ca Việt Nam và Nhật Bản bằng nhạc cụ dân 
tộc Việt Nam; trình diễn, dịch vụ thư pháp Việt Nam và Nhật Bản; lớp học dân ca 
Việt Nam; thả hoa đăng Nhật Bản và Việt Nam trên sông Hoài; hướng dẫn tham 
quan tour "Dấu xưa Nhật Bản"; trình diễn hoạt cảnh "Trang phục Hội An - Ký ức 
thời gian" và giới thiệu trang phục Nhật Bản… 

Sự ra đời của Không gian không chỉ góp phần tăng cường, phát triển mối 
quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, hình thành một không gian giao lưu 
mang đậm bản sắc của 2 dân tộc mà còn góp phần tạo thêm một sản phẩm văn hóa 
- du lịch đặc trưng tại Hội An, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn và tìm hiểu trầm tích 
văn hóa Hội An của du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách Nhật Bản. 

Khánh Linh 

* Không gian của tình hữu nghị, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 16/11/2018; 

Qua một năm hoạt động, “Không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” 
không chỉ là nơi trình diễn các giá trị văn hóa của 2 dân tộc mà còn là một sản 
phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến Hội An. 

Sản phẩm du lịch 

Ngày 11/11/2017, nhân Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC tại TP.Đà Nẵng, 
“Không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản”  chính thức được Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cắt băng khai trương, 
trở thành không gian giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản đầu tiên và duy nhất ở 
Việt Nam. Với “diện tích” gồm toàn bộ đường Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực 
xung quanh Chùa Cầu, Không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản (gọi tắt là 
KGVHVN) trở thành điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Trưng 
bày mô hình Châu Ấn thuyền, tư liệu lịch sử, kết quả khảo cổ về giao thương, quan 
hệ giữa Phố Nhật ở Hội An thế kỷ 17; trình diễn Trà Đạo, trà xanh Nhật Bản; trò 
chơi gấp giấy Origami, gấp lá dừa; trình diễn dân ca Việt Nam và Nhật Bản bằng 
nhạc cụ dân tộc Việt Nam; hướng dẫn tham quan tour “Dấu xưa Nhật Bản”, giới 
thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ 2 nước; trình diễn hoạt cảnh “Trang phục Hội 
An - Ký ức thời gian”… 

Qua một năm hoạt động, nhiều sản phẩm đã thu hút khách như trình diễn 
Trà Đạo tại đình Cẩm Phô; hòa tấu nhạc cụ dân tộc Việt Nam và Nhật Bản; trình 
diễn, dịch vụ thư pháp hai nước tại Chùa Cầu… Đặc biệt, hoạt cảnh “Trang phục 
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Hội An - Ký ức thời gian” tái hiện cảnh phố, sinh hoạt, buôn bán của một Hội An 
xưa, đã mang đến cho người xem hình dung về một phố Hội  hồn hậu, chậm rãi, 
sâu lắng, trở thành điểm nhấn thu hút rất đông du khách đến xem, trải nghiệm. 
Theo bà Huỳnh Thị Kim Chi - cộng tác viên thường xuyên của KGVHVN từ khi 
đưa vào hoạt động, số lượng khách đến tham quan và trải nghiệm rất đông. “Khi 
nghe chúng tôi giới thiệu về lịch sử đình Cẩm Phô, về quá trình người Nhật đến và 
để lại dấu ấn tại Hội An, hay mặc trang phục Yukata, nâng chén trà, xoay chén trà 
sao cho đúng nghi thức Trà Đạo khiến du khách thích thú và chúng tôi cũng vui và 
phấn khởi” - bà Chi chia sẻ. 

Nâng tầm “Không gian” 

Tại lễ kỷ niệm một năm hoạt 
động KGVHVN vừa diễn ra tối 
12/11, ông Suzuki Kazuo - thầy 
giáo lớp tiếng Nhật Terakoya khẳng 
định, đây là một không gian rất thú 
vị, qua đó sẽ giúp du khách có 
những trải nghiệm chân thực về văn 
hóa Việt Nam - Nhật Bản. “Hy 
vọng KGVHVN không chỉ là một 
sản phẩm văn hóa - du lịch đặc 
trưng tại Hội An, mà qua đó sẽ giúp 
du khách hiểu hơn mối quan hệ hữu nghị giữa 2 dân tộc, nhất là du khách Nhật 
Bản khi du lịch đến nơi này” - ông Suzuki Kazuo nói. 

Theo ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm VH-TT TP.Hội An, thành công 
của KGVHVN đã góp phần kéo giãn khách du lịch, giảm áp lực cho các tuyến 
đường khác trong phố cổ. Trong đó, tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai đã trở 
nên nhộn nhịp hơn, nhiều hoạt động kinh doanh buôn bán của người dân cũng 
đang ngày phát triển. “Cùng với sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản hàng 
năm, KGVHVN đã góp phần thúc đẩy lượng du khách Nhật Bản đến Hội An nhiều 
hơn. Qua đó, giúp tăng cường, phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Hội An và Nhật 
Bản nói riêng và Việt Nam - Nhật Bản nói chung. Đặc biệt từ thành công này, hy 
vọng sẽ tiếp tục thu hút nhiều đầu tư hơn nữa từ các tổ chức, cá nhân Nhật Bản cho 
Hội An” - ông Phùng kỳ vọng. 

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An thừa nhận, tuy đạt 
được những thành công nhất định, nhưng so yêu cầu, một số mục tiêu vẫn chưa 
thực hiện được, đó là tình trạng buôn bán hàng rong, các mặt hàng không phù hợp, 
tái lấn chiếm lề đường Nguyễn Thị Minh Khai vẫn còn tiếp diễn; đình Cẩm Phô 
chưa được đầu tư nâng cấp; mái che Châu Ấn thuyền chưa được sửa chữa; “Nhà 
văn hóa Nhật Bản” tại số 6 Nguyễn Thị Minh Khai vẫn chưa được bàn giao, cải 
tạo… “Thời gian tới lãnh đạo thành phố sẽ ra Hà Nội  làm việc với Đại sứ quán 
Nhật Bản nhằm tìm kiếm nguồn hỗ trợ đầu tư thêm để phát triển KGVHVN phù 
hợp, xứng tầm với vị trí và mối quan hệ hữu hảo giữa 2 dân tộc, hai đất nước” - 
ông Sơn cho biết. 

Khánh Linh 

Thống kê từ Trung tâm VH-TT 
TP.Hội An cho thấy, số lượng khách Nhật 
Bản mua vé tham quan phố cổ sau khi có 
KGVHVN tăng khá cao. Nếu như năm trước 
(11/2016 – 11/2017) chỉ hơn 45 nghìn khách 
Nhật Bản mua vé tham quan phố cổ thì một 
năm sau (11/2017 – 10/2018), kể từ khi 
KGVHVN đưa vào hoạt động số khách Nhật 
mua vé tham quan phố cổ đã tăng lên gần 60 
nghìn lượt người. 
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* Bất lực hàng rong, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 
15/11/2018 

Đã gần 2 năm kể từ khi TP.Hội An chính thức triển khai xây dựng và thực 
hiện đề án bố trí sắp xếp hàng rong cũng như ra quân đẩy đuổi hàng rong ra ngoài 
phố cổ, tuy nhiên hiệu quả xem ra vẫn chưa như mong muốn, thậm chí tình hình 
còn bát nháo hơn. 

Tràn ngập hàng rong 

Khu vực Chùa Cầu đã trở thành “tâm điểm” của tình trạng bát nháo khi hàng 
rong xuất hiện dày đặc. Đó không chỉ là các gánh trái cây, xe đạp chở bắp, đậu hủ, 
bán kem, mỳ Quảng mà còn có các dịch vụ lưu động như bấm lỗ tai, bán kính, bán 
quạt giấy, bán chổi lông gà, bán mũ, chim nhựa, kể cả bán rau quả… nhộn nhịp 
như một khu chợ. Đi cùng là tình trạng chèo kéo níu mời khách mua hàng, chụp 
ảnh tràn ra đường. Thậm chí, ngồi vắt vẻo trên cầu gỗ (nơi dành cho khách đứng 
chụp ảnh Chùa Cầu) để chào mời bán hàng. 

Ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm VH-TT TP.Hội An cho rằng, phải 
dùng từ “tràn ngập” để mô tả tình trạng buôn bán hàng rong trong phố cổ hiện nay; 
hầu hết lòng lề đường đã bị chiếm dụng không còn lối đi cho khách. “Trong cuộc 
họp giao ban mới đây, Chủ tịch UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho các 
phường Minh An, Cẩm Phô và các phường trọng điểm đến ngày 01/01/2019 phải 
kẻ vạch sơn đỏ dành cho người đi bộ. Chứ như bây giờ hàng hóa bày bán rất lộn 
xộn, bàn ghế đặt tràn ra cả lối đi, rất mất mỹ quan và phản cảm” - ông Phùng nói. 

Theo ông Võ Phùng, nguyên nhân của tình trạng trên là do bán hàng rong 
trong phố được xem như kinh doanh “siêu lợi nhuận” nên người dân bất chấp, nhất 
là những người nơi khác đến. “Chỉ cần một gánh trái cây cho khách đứng chụp 
hình cũng được vài chục nghìn, một ngày bán lời vài trăm nghìn, quá dễ dàng. Nên 
nói vì mưu sinh cũng không đúng mà chính xác là vì lợi nhuận, đây là điều không 
thể tồn tại ở Hội An. Không thể chỉ vì cuộc sống mưu sinh của vài người mà làm 
ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín cả một di sản” - ông Phùng bức xúc. 

Không phủ nhận, việc tuần tra, kiểm tra hàng rong vẫn được các lực lượng 
chức năng thành phố duy trì. Nhưng do không thường xuyên, liên tục, nhất là 
ngưng nghỉ sau giờ hành chính nên đã tạo kẽ hở cho các hoạt động buôn bán hàng 
rong “tràn” vào phố. Có ý kiến cho rằng, hàng rong bây giờ thậm chí còn nhiều và 
dạn dĩ hơn trước khi có đề án, kiểu giống như lờn thuốc do đã nắm được quy luật 
và cách thức hoạt động của các cơ quan chức năng, dẫn đến khả năng thích ứng 
của người bán hàng rong cao hơn. 

Khó dẹp hàng rong nơi khác đến 

Đầu năm 2017, đề án “Bố trí buôn bán hàng rong, vỉa hè trong khu phố cổ 
Hội An” do Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An xây dựng với những 
quy định, tiêu chí nội dung cụ thể như khu vực được bán, mặt hàng được bán kể cả 
trang phục, vật liệu bàn ghế, chứa đựng hàng rong… đã chính thức được thành phố 
triển khai vào thực tế nhằm xây dựng hình ảnh văn minh, gìn giữ các giá trị văn 
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hóa truyền thống, tạo thương hiệu cho một sản phẩm du lịch đặc trưng của khu phố 
cổ Hội An. 

Lúc đó, ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di 
sản văn hóa Hội An khẳng định, việc bố trí lại hoạt động kinh doanh hàng rong, vỉa 
hè trong khu vực I khu phố cổ là cấp thiết và phù hợp với Luật Di sản. Vì quy định 
của Luật Di sản là không bán hàng rong trong di sản nhưng vì Hội An là một di 
tích sống nên thời gian qua vẫn để hoạt động này diễn ra, hậu quả là tình trạng bát 
nháo đã xảy ra nên cần phải sắp xếp, bố trí lại. Dù vậy, thực tế từ khi đề án ra đời, 
tình trạng buôn bán hàng rong vẫn không giảm. 

Theo ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND phường Minh An, hiện tại việc 
sắp xếp các hộ kinh doanh hàng rong trong phố đã cơ bản ổn định, tuy nhiên với 
hàng rong cơ động từ nơi khác đến thì khá khó khăn dù việc tuần tra, đẩy đuổi 
được phường thực hiện thường xuyên. “Phố cổ có nhiều kiệt hẻm, nên hàng rong 
nơi khác đến thường xâm nhập qua các lối này. Vì vậy mình cũng chỉ giải quyết 
được phần ngọn là đẩy đuổi ra ngoài, cùng lắm là lập biên bản xử lý hành chính 
tịch thu hàng bán thôi, chứ căn cơ lâu dài thì khó thể dẹp hết ngay được” - ông 
Trung thừa nhận. 

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng, nói hàng 
rong tái diễn nhiều hơn trước là không đúng, vì thực tế việc sắp xếp các hộ hàng 
rong đã phát huy hiệu quả. Cụ thể, từ 180 điểm buôn bán trên vỉa hè nay chỉ còn 42 
điểm. Dù vậy, ông Sơn cũng đồng ý tình trạng người buôn bán hàng rong từ nơi 
khác đến là có, nguyên nhân do công tác kiểm tra không thể thường xuyên, nhất là 
thời điểm nghỉ trưa và không thực hiện phố đi bộ. 

“Nhức nhối nhất hiện nay là tình trạng buôn bán một số mặt hàng không 
được phép như chim tre, hình 3D… tiếp tục tái diễn ở những khu vực nhạy cảm 
như xung quanh Chùa Cầu, các hội quán… Nhưng anh em không thể túc trực 
thường xuyên, nếu có cũng chỉ trong giờ thực hiện phố đi bộ còn thời gian thả xe 
thì cũng để cho người dân buôn bán chứ cấm tiệt thì cũng ngặt nghèo cho họ. Sắp 
tới thành phố sẽ giao cho phường Minh An tiếp tục thực hiện việc kiểm tra quản lý 
tình trạng bán hàng rong triệt để hơn” - ông Sơn cho biết. 

Vĩnh Lộc 

* Nông nghiệp sạch ở Hội An, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 16/11/2018 

Canh tác, sản xuất sạch là hướng đi chính trong định hướng nông nghiệp 
sạch của TP.Hội An. Các mô hình thử nghiệm đã cho kết quả bước đầu, tạo đòn 
bẩy triển khai trong thời gian đến. 

Sản phẩm sạch 

Trong khu vườn có diện tích 2.000m2, bà Nguyễn Thị Đông (khối phố An 
Mỹ, phường Cẩm Châu) đầu tư trồng rau hữu cơ từ năm 2017 đến nay. Qua hơn 1 
năm triển khai, các loại rau dền, húng, tía tô, cải bẹ, cải ngọt, rau dền xanh, dền đỏ, 
rau muống, rau sam, rau hẹ, ớt, é trắng, mồng tơi đều phát triển tốt. Bà Đông cho 
biết, từ nguồn rau sạch, thu nhập gần 5 triệu đồng/tháng. Bà Đông đã được Phòng 
Kinh tế TP.Hội An hỗ trợ 100% giống rau, 50% phân bón, 100% chi phí kiểm định 
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mẫu đất, nước, 50% thiết bị sử dụng cho trồng trọt hữu cơ, 100% chi phí thanh tra, 
chứng nhận thương hiệu rau hữu cơ PGS. 

“Tôi ngâm 1kg gừng, 1kg tỏi, 1kg ớt trong 6 lít rượu rồi sau đó pha nước, 
phả lên các khu vực trồng rau để xua đuổi côn trùng, động vật gây hại. Chế phẩm 
sinh học rất hiệu quả trong phòng trừ sâu bệnh gây hại đồng thời lại hài hòa với 
môi trường sinh thái. Không việc gì phải dùng phân vô cơ, các loại hóa chất để 
phục vụ trồng trọt” - bà Đông nói. 

Theo ông Nguyễn Quang Tiến - Chủ tịch Hội Nông dân phường Cẩm Châu, 
trồng rau hữu cơ rất được địa phương khuyến khích dù không dễ thực hiện. Từ 
năm 2017, trên địa bàn đã có 16 hộ tham gia nhưng đến nay chỉ có gia đình bà 
Nguyễn Thị Đông triển khai thành công. “Rau hữu cơ khác biệt với trồng rau bấy 
lâu nay là nói không với các loại hóa chất, đảm bảo rau sạch. Cái khó là không 
đem lại sản lượng, năng suất cao như phương thức canh tác cũ nhưng cái được là 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được hầu hết các nhà hàng, khách sạn trên địa 
bàn đặt mua với giá cao” - ông Tiến nói. 

Bà Trần Huỳnh Hải Yến - cán bộ Phòng Kinh tế TP.Hội An kiêm Trưởng 
ban Điều phối chương trình rau hữu cơ PGS TP.Hội An cho biết, từ thành công 
bước đầu trong trồng rau hữu cơ ở hộ gia đình bà Nguyễn Thị Đông, mô hình đã 
được nhân rộng ở xã Cẩm Kim với diện tích 7.000m2 thuộc thôn Trung Hà. Trồng 
dâu hữu cơ để nuôi tằm và chuối hữu cơ cũng đang được xúc tiến, tập huấn để triển 
khai trên diện tích 10.000m2 cũng tại thôn Trung Hà. “Người nông dân mặc dù 
chưa quen canh tác trồng trọt hữu cơ nhưng rất hưởng ứng vì biết giá trị thiết thực 
đem lại. Kinh tế - xã hội càng phát triển thì đòi hỏi nông nghiệp sạch phải biết 
khẳng định mình” - bà Yến nói. 

Hướng phát triển 

Do nhu cầu của người dân trên 
địa bàn cũng như du khách trong và 
ngoài nước muốn được sử dụng rau 
sạch, không có hóa chất độc hại để 
bảo vệ sức khỏe đã thôi thúc TP.Hội 
An khảo sát, thử nghiệm trồng rau hữu 
cơ. Mô hình đầu tiên đã được triển 
khai ở các cánh đồng rau thuộc thôn 
Thanh Đông, xã Cẩm Thanh đã cho 
thấy hiệu quả cao với rau dền, khổ 
qua, tía tô, cải xanh, mồng tơi, rau 
húng... 

Theo Phòng Kinh tế TP.Hội An, 
để sản xuất rau hữu cơ được tốt, khâu 
xử lý đất là rất quan trọng. Đất phải 
được làm kỹ, xử lý vôi. Phân bón là 
các loại phân bò, phân gà đã được ủ hoai mục kết hợp với xử lý nấm vi sinh, tưới 
thúc bổ sung dinh dưỡng cho rau. Trong quá trình trồng, nếu xuất hiện sâu bệnh, 
phải vệ sinh sạch sẽ vườn rau, thu gom những cây, lá hư vào một nơi để tiêu hủy. 

Rau hữu cơ cần phục vụ du lịch 

Hiện tại, cánh đồng rau Trà Quế 
(xã Cẩm Hà) đã được đưa vào các tour 
tham quan phục vụ du khách đem lại lợi 
nhuận khá cho nông hộ. Bà Trần Huỳnh 
Hải Yến nêu ý kiến: “Rất mong các đơn 
vị du lịch kết nối điểm tham quan là các 
cánh đồng rau hữu cơ trên địa bàn thành 
phố để du khách đến chiêm ngưỡng cách 
sản xuất và thành quả của người nông 
dân. Lợi đôi đường, thành phố có thêm 
sản phẩm du lịch, người nông dân có 
thêm thu nhập từ trải nghiệm thú vị của 
du khách”. 
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“Áp dụng trồng rau hữu cơ, đất trồng nhanh chóng được khôi phục, vụ sau 
màu mỡ hơn vụ trước. Đến nay, hầu hết các diện tích thử nghiệm rau hữu cơ đều 
sinh trưởng rất tốt, năng suất đảm bảo, chi phí cho vụ rau cũng giảm nhiều. Giá 
bán các loại rau luôn ở mức cao và ổn định, thị trường tiêu thụ đón nhận, cung 
không đủ cầu nên cần được mở rộng thêm” - ông Lê Đình Tường - Phó Trưởng 
phòng Kinh tế TP.Hội An nói. 

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, địa 
phương chọn canh tác rau hữu cơ nói riêng, nông nghiệp sạch nói chung là hướng 
đi phù hợp với quy luật phát triển. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhân rộng cách 
sản xuất này. Để tạo cú hích, Hội An sẽ hỗ trợ nông hộ đầu tư nhà lưới, hệ thống 
tưới nước hiện đại để đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng cho cây. Việc cải tạo đất 
kỹ lưỡng, luân canh trồng các loại cây được khuyến khích để giúp nông hộ phòng 
tránh sâu bệnh tấn công. 

“Trồng rau hữu cơ không phải là quá khó. Quan trọng là người trồng cần có 
cái tâm kiên định, kiên trì, nghiêm túc thực hiện thì sẽ đem lại hiệu quả cao. 
TP.Hội An đã ban hành quy trình sản xuất rau hữu cơ và cấp chứng nhận rau hữu 
cơ PGS cho nông hộ với mong muốn nhiều hộ nông dân tham gia hơn nữa nhằm 
đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất, người tiêu dùng, du khách trong nước và 
quốc tế” - ông Hùng nói. 

Việt Nguy 

* Khơi mở những di sản đô thị, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 17/11/2018 

Bản sắc đô thị có sự góp phần khá lớn của những di sản kiến trúc. Tuy 
nhiên, bên cạnh những kiến trúc lâu đời, các công trình mới có dấu ấn của địa 
phương cũng đang được xem xét để nhìn nhận như một di sản mới... 

Ý tưởng này của ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý và 
bảo tồn di sản văn hóa Hội An đưa ra, khi ông cho rằng, di sản kiến trúc đô thị cần 
được nhìn nhận rộng hơn, kể cả các công trình có dấu ấn của thế kỷ 20, 21, chứ 
không nên chỉ bó hẹp di sản ở các công trình của các thế kỷ sớm hơn... 

Di sản từ tâm thức 

Không chỉ có các công trình kiến trúc hoặc di tích xếp hạng mới được đưa 
vào danh mục di sản. Ở góc độ xã hội, nhiều loại hình kiến trúc gắn bó với đời 
sống cư dân tại vùng đất, và trở thành “ký ức” của nhiều thế hệ. Cũng như sẽ là 
công trình định danh khi nhắc đến vùng đất. Người Vĩnh Điện vẫn thường nhắc về 
nhau về một cây cầu cùng tên phố bắc qua con sông đào, một ngôi trường THPT 
tuổi đời đã hơn 60 năm. Đó là các công trình ở đô thị mang dấu ấn kiến trúc cận - 
hiện đại và chủ yếu là gắn bó với đời sống cư dân đô thị. Cũng như vậy, dẫu không 
đặc sắc về mặt kiến trúc hay nghệ thuật, nhưng rất nhiều công trình kiến trúc gắn 
bó mật thiết với đời sống cư dân, và nghiễm nhiên là “di sản” trong lòng mọi thế 
hệ trưởng thành. 

TS-KTS. Trần Quốc Bảo, thành viên của nhóm nghiên cứu kiến trúc Hà Nội 
cận - hiện đại chia sẻ, việc bảo tồn di sản kiến trúc cận - hiện đại chưa được xếp 
hạng di tích nhưng đang góp phần tạo dựng bản sắc các đô thị là một vấn đề cần 
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được giải quyết cấp bách trong giai đoạn các đô thị Việt Nam đang phát triển mạnh 
mẽ. Theo ông, trong quá trình phát triển kinh tế và đô thị hiện nay, vấn đề bảo tồn 
di sản kiến trúc cận - hiện đại đang là một thách thức lớn, đặc biệt phần lớn các 
công trình thuộc bộ phận di sản này chưa được xếp hạng di tích và hiện vẫn được 
sử dụng. “Bảo tồn trong quá trình phát triển đô thị bền vững - Bảo tồn bền vững. 
Nếu phát triển đô thị bền vững hướng tới một tương lai không phải trả giá bởi các 
hoạt động xây dựng ồ ạt và thiếu kiểm soát, thì bảo tồn bền vững nhìn nhận về một 
tương lai trong đó các giá trị di sản kiến trúc đô thị không bị nghèo đi trong quá 
trình phát triển mà ngược lại còn được làm giàu lên do điều kiện bảo tồn tốt hơn, 
góp phần tạo dựng bản sắc các đô thị” - KTS. Trần Quốc Bảo nói. 

Cũng như vậy, trong quy hoạch phát triển chuỗi đô thị ở Quảng Nam, theo 
các nhà nghiên cứu văn hóa, các điều kiện tự nhiên và di sản văn hóa cần được 
nhận thức như là một vốn quý, bao gồm vốn tài nguyên thiên nhiên và vốn văn 
hóa. Vốn liếng này không những cần được bảo tồn mà còn cần được phát huy để 
phục vụ nhu cầu phát triển chuỗi đô thị với tư cách là nguồn động lực của phát 
triển. “Việc bảo tồn kiến trúc công trình và bảo tồn quy hoạch - cảnh quan phải 
được tiến hành song song và cần được các cấp chính quyền quan tâm đầy đủ, có 
như vậy việc bảo tồn di sản kiến trúc nhằm tạo dựng bản sắc đô thị mới mang lại 
hiệu quả mong muốn. Triết lý quy hoạch phát triển chuỗi đô thị ở Quảng Nam cần 
được triển khai là: Tạo lập và duy trì sự hài hòa - cân bằng động giữa sinh thái - 
văn hóa và kinh tế. Đó cũng là triết lý quy hoạch cần được tôn trọng trong quá 
trình phát triển hệ thống đô thị ở Việt Nam” - PGS-TS. Đặng Văn Bài - Hội Di sản 
Việt Nam cho biết. 

Không gian đô thị 

Một nhận thức mới về bản sắc đô thị vừa được các nhà đô thị học nhìn nhận, 
chính là không gian cảnh quan bên cạnh các công trình kiến trúc mang dấu ấn đô 
thị. Việc gìn giữ không gian sinh hoạt truyền thống từ lâu đã được nhìn nhận là yếu 
tố góp phần làm nên linh hồn của một vùng đất. Tuy nhiên, các sáng kiến về cảnh 
quan đô thị trong thời gian gần đây đã đưa đến một quan điểm mới về câu chuyện 
hình thành nên không gian đô thị. Ngay ở trung tâm TP.Tam Kỳ, một con đường 
bích họa dựa trên những mảng tường trống của một ngôi trường THCS đã khiến 
nhiều người thích thú tìm đến. Đó được gọi là sáng kiến đô thị nhằm hình thành 
một không gian cảnh quan kết nối người dân đô thị. Nhân ngày Đô thị Việt Nam 
năm nay (8/11), Trung tâm Sáng kiến Đô thị vừa được Hội Quy hoạch Đô thị Việt 
Nam quyết định thành lập nhằm triển khai các hoạt động kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy 
các sáng kiến và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phát triển đô thị. 

Người dân kỳ vọng vào những ý tưởng táo bạo để hình thành không gian 
sống của mình, sẽ đến một lúc nào đó được kết nối cùng không gian của cộng 
đồng. Các đô thị ngày một rộng mở và số lượng người từ khắp nơi tìm về sẽ tăng 
lên hàng ngày. Dung hòa câu chuyện giữa bản sắc địa phương và văn hóa người 
dân nhập cư mang đến vùng đất cũng là một câu chuyện khó. Và vấn đề quản lý 
không gian đô thị cũng là câu chuyện để các địa phương phải suy xét. Ông Nguyễn 
Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, Hội An đang bị “tấm áo” 
chính sách quá chật để có thể quản lý và thực hiện chế tài những hộ kinh doanh 
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xâm phạm về không gian chung của phố cổ. “Cần một cây gậy pháp lý” là điều mà 
chính quyền Hội An đang trông chờ để có thể quản lý tốt hơn địa phương mình. 

Một đô thị phát triển không chỉ là nơi đáp ứng tốt các nhu cầu tối thiểu của 
cuộc sống. Mỗi ngày, khi cuộc sống càng phát triển hơn, các dấu ấn văn hóa càng 
là phương thức để mỗi vùng đất tự làm nên bản sắc của mình. Nếu không có nhiều 
các công trình kiến trúc cổ hoặc các không gian kiến trúc mang tầm vóc, thì hẳn, ít 
ra phải có những không gian để người ở đô thị kết nối và sinh hoạt văn hóa, những 
thiết chế đáp ứng nhu cầu giải trí về văn hóa tinh thần. Đây cũng sẽ là những di sản 
đô thị trong tương lai. Điều này xem chừng là câu chuyện còn khá thiếu vắng ở hầu 
như các thị trấn, thị xã của Quảng Nam. Và ngay cả ở TP.Tam Kỳ - thành phố tỉnh 
lỵ... 

Lê Quân 

3. HỘI AN - ĐẤT VÀ NGƯỜI 

* Mấy ai nghĩ ra thứ cành cây quen thuộc này của Hội An có thể chế 
thành loại giấy độc nhất vô nhị trên thế giới?, bài viết đăng trên Báo Lao Động 
số ra ngày 01/11/2018 

Nhằm hướng đến xây dựng một sản phẩm mang tính đặc trưng của địa 
phương, người dân Hội An đã tận dụng cành cây dừa nước để làm nên loại giấy 
"độc nhất vô nhị" của rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh. 

Khi các ý tưởng lớn gặp nhau 

Tìm đến không gian Vườn Giấy Việt của anh Trương Tấn Thọ (41 tuổi) nằm 
bên đường Trần Nhân Tông ở phường Cẩm Thanh, TP.Hội An, chúng tôi vô cùng 
thích thú lẫn tò mò với các đồ vật được trang trí vô số hoa văn, họa tiết làm bằng 
giấy từ các cành của cây dừa nước. 

Anh Thọ chia sẻ, 3 năm về trước, khi trải qua nhiều công việc mưu sinh, anh 
luôn canh cánh phải thỏa mãn niềm đam mê mỹ thuật và tạo nên một sản phẩm 
mang đặc trưng riêng của phố cổ Hội An. 

Rồi cơ duyên cũng đến, anh vô tình đọc được cách làm “giấy gió” thủ công 
và gặp được anh Lê Thanh Hà (quê Nghệ An). Cả hai cùng đam mê con đường hội 
họa và mong muốn sáng tác tranh trên nền một chất liệu hoàn toàn mới. 

Và ý tưởng tận dụng những cành cây dừa nước của rừng dừa ở Cẩm Thanh 
đột nhiên lóe lên để làm ra giấy. 

Nói về công đoạn làm ra giấy, anh Thọ nói: “Bước đầu tiên là đem tàu dừa 
chẻ nhỏ, ngâm thật sạch rồi đem nấu. Máy nghiền sẽ đảm đương việc nghiền nhỏ 
thành bột. Sau đó, bột giấy sẽ được pha với nước rồi rải đều trong một khung lụa 
và đem phơi nắng. Trải qua các công đoạn trên, ta sẽ thu được những khuôn giấy. 
Hơn nữa, phụ thuộc vào mục đích sử dụng, giấy sẽ được thêm chất phụ gia để tạo 
nên sắc màu khác”. 

Sẽ tạo nên các tác phẩm “không tưởng” 

Bên cạnh cây dừa nước, những loại cây như dâu tằm, dừa cạn, cây tràm… 
cũng được anh Thọ đem ra thử nghiệm và mang lại kết quả. Trăn trở lớn nhất là tạo 



 17

ra sản phẩm thân thiện với môi trường và sự phát triển bền vững. Đó cũng là động 
lực để người nghệ sĩ không ngừng sáng tạo. 

Căn phòng nhỏ chừng 3m² nhưng vô vàn những món đồ lưu niệm như túi 
xách, quạt, lồng đèn,… được chế tạo một cách kỳ công từ loại giấy có chất liệu của 
cây dừa nước Bảy Mẫu. 

Điểm đặc biệt nhất của loại giấy này là “xuyên sáng”. Dưới ánh đèn hay ánh 
sáng mặt trời, những hoa văn trên sản phẩm càng được lộ rõ. Những hình ảnh rất 
riêng chùa Cầu, phố cổ Hội An, trống đồng Đông Sơn,…đều mang lại những cảm 
nhận riêng biệt cho từng người. 

“Tôi luôn lồng ghép các chi tiết ấy vào trong giấy để đóng khung trưng bày, 
vừa tạo sự mới lạ, vừa gợi những hình ảnh thân quen của đất nước mình để bạn bè 
quốc tế biết đến. Hơn nữa, Hội An là thành phố du lịch đang xây dựng nên thương 
hiệu “thành phố sinh thái”. Đó cũng là tiêu chí mà tôi hướng đến trong từng sản 
phẩm” - anh Thọ nói. 

Đỗ Vạn 

* Hội An – Sự Cuốn Hút Lạ Kỳ, bài viết đăng trên trang Zing.vn số ra 
ngày 10/11/2018 

Có lẽ ở Việt Nam, không có đô thị nào hấp dẫn du khách thập phương hơn 
phố cổ Hội An (Quảng Nam) khi nhiều người đến đây nhiều lần vẫn không thấy 
chán bởi một sự cuốn hút lạ kỳ, khó lý giải. 

Nếu ai đó nói Hội An thường quá, Hội An chỉ có xe đạp và Tây, Hội An chật 
chội và cũ rích... thì chắc hẳn họ chỉ là những lữ khách chợt đến rồi chợt đi, chưa 
từng một lần sống với cổ thị. 

Đi qua bao thăng trầm của thời gian, Hội An dường như luôn mang một chút 
gì đó hoài niệm. Những căn nhà cổ kính, ngõ nhỏ quanh co, đèn lồng đủ sắc... tất 
cả quyện thành một thành phố đầy thi vị. Nếu muốn hiểu vì sao nơi này có thể gieo 
vào lòng du khách biết bao thương nhớ, có lẽ, bạn phải đi và ngắm nhìn thành phố 
chậm hơn. 

Bình minh ở phố cổ Hội An 

Nếu muốn thấy thế nào là một Hội An đơn giản và mộc mạc, hãy thức dậy 
trước ánh bình minh. Khi ấy, thành phố thật tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi, 
không gian như đúc lại. Len lỏi vào từng góc phố, hàng rêu bám tường vẫn còn 
đẫm hơi sương. Thấp thoáng trên đường, vài bóng người đang tận hưởng bầu 
không khí trong lành và mát mẻ. Ngoài sông, lác đác người tiếp tục hành trình mưu 
sinh. 

Thỉnh thoảng, vài khách du lịch đi dạo xung quanh với chiếc máy ảnh để bắt 
lại những khoảnh khắc đẹp. Ở góc phố, một số quán bắt đầu bày hàng. Khi những 
tia nắng đầu tiên rọi xuống mái nhà, xuyên qua những bức tường cũ kỹ và làm 
bừng lên sắc hồng từ những bông hoa giấy, một ngày của người dân ở cổ thị chính 
thức bắt đầu. 

Khoảng 6h sáng, phố bắt đầu tấp nập hơn với gánh hàng rong và xe đạp. Vài 
người dân dậy sớm tập thể dục, đi chợ và đọc báo. Những nữ sinh thướt tha tà áo 
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trắng đến trường. Trong nắng sớm, Hội An trong trẻo và bình yên tựa những bức 
tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái. 

Bầu không khí dần thay đổi khi du khách thức giấc. Hội An tĩnh lặng dần trở 
về đúng hình ảnh của một khu du lịch với hàng quán và những bước chân. Vừa 
nhâm nhi ly cà phê, vừa cắn miếng bánh mì giòn rụm là cách người Hội An đón 
ngày mới. 

Càng về trưa, nắng càng vàng như ướp mật. Thành phố như khoác lên mình 
vẻ óng ả đặc trưng của miền Trung. Dòng sông Hoài uốn lượn, khoe vẻ lấp lánh 
bạc. Trong khi đó, Hội An vào ngày mưa mang lại vẻ huyền ảo, quyến rũ lạ 
thường. Khi ấy, thành phố bớt vẻ hội hè. 

Dòng người không còn tấp nập. Khắp không gian chỉ còn tiếng mưa. Hội An 
trong mưa dường như đẹp hơn, lạ lùng và buồn khó tả. Nhưng mưa cũng không thể 
ngăn bước chân du khách. Bởi vậy, có lúc, cả khu phố ngập tràn những chiếc ô đầy 
màu sắc. 

Hội An là một thành phố khác biệt 

Kể về Hội An, một người từng nói với tôi rằng nơi này là độc nhất. Không 
có sự pha tạp, thành phố nguyên vẹn với những căn nhà cửa gỗ, mái ngói rêu 
phong, giàn hoa giấy đỏ, đèn lồng và hoa đăng. Hội An là phố nhưng rất bình lặng. 

Tại đây, dòng chảy vô tình của thời gian như chẳng thể vùi lấp cái không khí 
cổ xưa của vài trăm năm trước. Ở Hội An, người ta dường như sống chậm. Sự 
dung dị của phố cổ khiến người ta phải say đắm, đi về quên lối. Thế nên, chẳng ít 
người mới một lần đến đã "phải lòng". 

Réhahn, một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới, cho biết anh 
quyết định bán nhà bên Pháp và đưa cả gia đình về Hội An sinh sống sau chuyến đi 
vào năm 2007. "Cả ngày, tôi có thể tận hưởng sự tĩnh lặng của Hội An, ngắm 
những cơn gió nhẹ lay cánh hoa trong đầm sen trước nhà. Xung quanh vang vọng 
tiếng nước chảy khi hàng xóm tưới rau", anh chia sẻ. 

Sau nhiều năm chu du hơn 30 quốc gia trên thế giới, anh hạnh phúc khi 
chuyển đến thành phố ven sông này. Réhahn cho hay mỗi khi ra khỏi nhà, hàng 
xóm lại mỉm cười và chào hỏi. Việt Nam cho nhiếp ảnh gia người Pháp tìm thấy tự 
do và hạnh phúc nhiều hơn bất kỳ đâu anh từng đến. 

"Hội An ưu ái cho tôi chính xác những gì một người nghệ sĩ cần. Ở đây, 
người ta không quá hối hả, nhịp sống không quá tấp nập và không có nhiều điều 
khiến tôi mất tập trung", anh nói. Trong khi đó, về mặt nhiếp ảnh, Réhahn ví thành 
phố như một studio ngoài trời. "Những bức tường màu vàng, phong cách sống 
truyền thống và con người thân thiện... đây thực sự là thiên đường dành cho nhiếp 
ảnh gia", người đàn ông này nhấn mạnh. 

Người Hội An bình dị 

Ở đâu cũng vậy, con người chính là phần hồn của vùng đất. Không lịch thiệp 
như người miền Bắc và cũng chẳng hào sảng như người miền Nam nhưng người 
miền Trung hết mực chân thành và tử tế. Tiếng nói, cười, chào nhau nhẹ nhàng, từ 
tốn trong khung cảnh phố cổ thoáng rêu phong đã minh chứng cho tất cả. 
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Người Hội An chất phác, thân thiện và hiếu khách. Ai đến, họ cũng tiếp đón 
nồng hậu. Nếu may mắn, bạn có thể được họ mời đến nhà dùng cơm. Món ăn tiếp 
khách chỉ đơn sơ nhưng đôi khi ngon đến lạ. Càng tiếp xúc, bạn càng nhận ra 
người Hội An đáng yêu vô cùng. Họ chẳng tiếc cho du khách những lời khuyên: 
"Anh đừng mua nhiều thế. Mua nhiêu đây là đủ rồi" hoặc "Đồ của tiệm bên kia 
mới hơn tiệm của tôi. Hay anh thử sang đó xem". 

Và cứ như vậy, những đêm trăng sáng nghe điệu hò trên sông Hoài; những 
buổi ban trưa lang thang từng ngõ nhỏ rồi dừng chân bên đường ăn bát tào phớ 
thơm mát; buổi chiều chập choạng ngồi bên sông, cảm nhận thời gian an nhiên 
buông nhẹ trên mí mắt... người Hội An đưa cổ thị găm sâu vào lòng các vị khách 
thập phương, để họ nhớ, họ thương và tìm về nơi đây với ước mong tìm lại hơi ấm 
và cảm nhận tâm hồn của chính mình. 

Ai nợ Hội An một lời hẹn? 

Trong tim nhiều người, Hội An là thành phố bước ra từ miền cổ tích. Biết 
bao cô gái từng tự nhủ với lòng rằng một ngày nào đó sẽ đưa người thương đến 
đây, cùng nhau ngồi trên thuyền gỗ nhỏ lặng lẽ trôi trên sông, thả hoa đăng và 
ngắm trăng soi đáy nước. 

Dưới màn đêm, Hội An đậm sắc phồn hoa. Bên bờ, người qua kẻ lại, lễ hội 
dập dìu. Câu đối treo cao chờ người đến giải. Đèn lồng rực rỡ soi sáng khắp chốn. 
Nhà thơ Nguyên Ngọc từng viết về Hội An: “Đêm phố cổ… đèn lồng rực rỡ, 
Khách thập phương… bỡ ngỡ người qua. Có cô má thắm, gót ngà. Tần ngần đứng 
ngắm phố xa, đèn lồng”. 

Đối với một số người, Hội An là tuổi trẻ. Khi thanh xuân còn tràn đầy, họ 
hào hứng nhìn ngắm khắp nơi, ăn những đặc sản ngon nhất, tề tựu trong những 
cuộc vui đầy ắp tiếng cười. Nhưng Hội An cũng là tuổi già, khi người ta lặng lẽ 
ngồi trên bậc thềm, tìm bạn đối ẩm, chơi cờ. Từ lứa đôi đến những kẻ độc hành, ai 
cũng có thể đến nơi này. Và dù bạn là ai, thành phố sẽ không bao giờ khiến bạn 
phải thất vọng. 

Kim Ngân 

* Lần đầu đến Hội An, tôi đã bị nơi này 'hớp hồn' bởi vẻ đẹp mộc mạc 
mà tinh tế, bài viết đăng trên trang Em Đẹp số ra ngày 10/11/2018 

 Vốn yêu thích du lịch, mình đã chinh phục hơn 40 điểm đến trong nước, 
nhưng không hiểu sao chưa ghé thăm Hội An bao giờ. Cũng chính vì thế, khi lần 
đầu thăm thú phố cổ này, mình đã có những trải nghiệm rất khác. 

Với người khác, Hội An không còn xa lạ, nhưng với mình lại là những cảm 
xúc đầu tiên mà mình thật sự muốn nhớ. Mình quyết định đi Hội An chớp nhoáng 
trong một lần công tác ở Đà Nẵng, được nhiều người rỉ tai Hội An đẹp đến mức 
không thể đẹp hơn với từng ngóc ngách trong con phố cổ. Thế là mình bắt một 
chuyến xe để đến đây và hơi… tuột mood khi nơi đây không như những gì mình 
tưởng tượng. 

Phải nói mình khá xui khi đến Hội An vào mùa hơi oi bức, người người nhà 
nhà dường như đã chọn các điểm khác du lịch hay sao mà nơi này vắng lặng đến lạ 
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thường. Trong cái rủi cũng có cái may, đó chính là mình thỏa thích dạo chơi trên 
khắp các con phố mà không lo phải chen chúc với nhiều người khác. 

Ngoài cái nóng đón mình ra, mình cũng hơi lạ khi các góc phố không được 
trang hoàng, có phần lãnh đạm, nhưng bình tâm cảm nhận lại thì thấy chính cái 
chất mộc mạc và bình lặng này đã giúp mình thưởng lãm được trọn vẹn nét trong 
xanh của Hội An. 

Hội An xanh lắm, xanh như một bài thơ, nhưng không phải xanh rì do cây 
cối, mà từ màu nước đến màu trời đều ánh lên sắc xanh lam bất tận. Mình chỉ cần 
mua một ổ bánh mì trứ danh, tạt vào một quán cà phê nào đó, dựng chiếc xe đạp 
bên lề rồi ngắm nhìn toàn cảnh là đã đủ cho một ngày trải mình ra mà không sợ xô 
bồ. 

Khi đêm xuống, mình ăn tối bên bờ sông Hoài, thưởng thức các món trứ 
danh xứ Quảng và nhận ra cơm gà Tam Kỳ là ngon nhất. Bởi lẽ so với mì Quảng, 
cao lầu hay bún bò Huế…, đây là món ít biến tấu nhất khi du nhập vào các vùng 
miền khác, cho nên mình ăn không bị lạ vị. Các món còn lại nấu theo vị chuẩn Hội 
An nên hơi sệt, nặng gia vị, cảm giác không mấy thân quen. 

Phía kia bờ sông đối diện quán ăn là khu chợ đêm đông đúc, có nhạc 
acoustic khắp nơi, không thiếu những món lưu niệm đặc trưng như đồ gốm, lồng 
đèn, túi mây… Mình mua một ly trà sữa, mang theo ngắm phố lồng đèn, xuống 
thuyền lãng đãng trôi trên sông. Bao trùm con thuyền là sự yên tĩnh như những 
vùng quê Bắc Bộ mà mình từng được xem trên phim, đẹp duyên dáng mà đỏng 
đảnh. 

Gần kết thúc chuyến đò, mình thả nhẹ bông hoa đăng và lên bờ đạp xe dạo 
quanh phố cổ. Các bảng hiệu, ánh đèn, bàn ghế cũng vãn bớt, mình lướt qua ngắm 
kỹ những căn nhà được thuê để buôn bán và sửa sang trang trí chỉn chu. Tuy không 
còn là nhà cổ nhưng về tổng thể đều rất nhất quán, toát lên được thần thái của một 
thời quá khứ, chỉ trừ những lúc người bán hàng rao bán có hơi khô và phá tan bầu 
không khí tĩnh tại. 

Nếu đến Hội An một lần nữa, chắc chắn thời điểm thích nhất vẫn sẽ là đêm 
muộn và sáng sớm. Khi đó, chỉ cần miên man dọc theo những con phố, nhìn cuộc 
sống khép lại và bắt đầu, nhấm nháp ly cà phê trứng béo ngậy rồi lại phóng tầm 
nhìn ra bờ sông Hoài, chẳng còn gì có thể “cực phẩm” hơn thế. 

Trúc Hồ 

* Lò gạch cũ ở Hội An bỗng "nổi ầm ầm" nhờ góc ảnh độc đáo, bài viết 
đăng trên Báo Dân Việt số ra ngày 10/11/2018 

Trèo lên quãng giữa lò gạch, chỉ cần tạo dáng "diễn sâu" là bạn có ngay bức 
ảnh ít "đụng hàng". 

Nằm trơ trọi giữa đồng làm chỗ nghỉ chân của nông dân, lò gạch cũ vốn 
chẳng được ai để ý ở xã Cẩm Kim, thành phố Hội An bỗng trở thành điểm check-
in khá hot với các bạn trẻ nhờ khung cảnh ảo diệu. Đặc biệt là vào những ngày 
cuối năm, trời lành lạnh không mưa.  
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Lò gạch được xây chắc chắn trên một khoảng đất nhỏ. Tuy nhiên do bỏ 
hoang nhiều năm không sử dụng nên đã xuống cấp, nhiều phần đổ nát, thậm chí có 
cây mọc trên nóc lò, biến nó trở thành background lý tưởng để chụp những bức 
ảnh ảo như poster phim.  

Các bạn trẻ thường trèo lên những bậc thang cũ kĩ để có góc ảnh đẹp với 
mây trời, tạo cảm giác chênh vênh. Nhiều người còn gọi đây là "nấc thang lên 
thiên đường" ở Quảng Nam. Có tầm hơn 20 bậc thang bên ngoài lò, không có lan 
can vịn nên bạn phải chật vật mới có thể leo lên đến bậc to nhất, đủ chắc chắn nhất 
để ngồi tạo dáng, do phần dưới và phần trên của cầu thang đã bị hư hại nặng nề.  

Dù chỉ là một lò gạch cũ, đường đi không dễ dàng nhưng nơi đây cũng khá 
thích hợp để các đôi tình nhân chụp ảnh cưới. Mỗi mùa, nó mang một nét khác 
nhau tùy vào thời thiết. Mùa lúa chín vàng rực rỡ, còn mùa lạnh, trời âm u nhưng 
chỉ cần canh ngày không mưa, bạn chắc chắn sẽ "tậu" được bức ảnh có màu sắc lạ 
lẫm, ít "đụng hàng". 

Bên cạnh đó, càng ngày càng đông người đến đây "sống ảo" nhưng lại 
không có đơn vị nào bảo dưỡng nên lò gạch ngày càng xuống cấp. Chính vì vậy, 
trước khi quyết định trèo lên trên, bạn cần phải kiểm tra kỹ tình trạng của nó có 
chịu được sức nặng của mình hay không. Ngoài ra, không nên để quá nhiều người 
trèo lên cùng một lúc, tốt nhất là lần lượt từng người một để bảo đảm an toàn.  

Cách di chuyển: Vì không có địa chỉ cụ thể nên với những người không giỏi 
mò đường thì tìm đúng địa chỉ là cả một vấn đề. Cách tốt nhất là đi theo chỉ dẫn 
của Google Maps kết hợp với hỏi người địa phương cho chắc chắn. 

Xe máy: từ Hội An, bạn đi qua cầu Cẩm Kim, sau đó rẽ trái rồi đi tiếp theo 
chỉ dẫn của bản đồ. Đoạn đường chỉ tầm 6 km, có đoạn không dễ di chuyển. 

Xe ô tô: từ Hội An, bạn đi qua cầu Cửa Đại, theo hướng xã Duy Nghĩa (Duy 
Xuyên) rồi đi tiếp theo chỉ dẫn trên bản đồ. Có vài đoạn cầu yếu, xe ô tô không thể 
băng qua được, vì vậy bạn vẫn nên hỏi người dân xung quanh cho đỡ đi lòng vòng. 
Thời gian di chuyển tầm 30 phút. 

Yến Vy 

* Con đường giữ gìn bản sắc của “Nàng dâu triệu họ” Hội An, bài viết 
đăng trên Báo Người Đô Thị, Thứ tư, 14/11/2018:  

Hội An với dân số chỉ hơn 92.000 người nhưng mỗi năm đón tới hơn 3,2 
triệu du khách, làm thế nào để giữ được mình? 

Lấy cái tĩnh, vừa vừa, nhỏ nhỏ, đón nhận văn hoá các nước một cách bình 
tĩnh, đĩnh đạc, không vồ vập, Hội An tạo nên một quần thể làng xưa - phố cổ hoàn 
toàn sống để phát triển. Nhỏ bé, thân thuộc, sống động nhưng không vội vã, biết tự 
làm mới mình hàng ngày, sự bình yên và một chút chân quê khiến ai đã một lần tới 
Hội An là nhớ mãi, giống như được trở về nhà. 

Một trong những thế hệ lãnh đạo tiếp nối được quyết sách của Hội An chính 
là ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An, người chịu trách 
nhiệm về mảng nông nghiệp, cũng là mảng đang chịu nhiều thách thức nhất khi giá 
đất Hội An đang tăng phi mã, và làn sóng cơ học về dân số đang dồn về.  
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Trí tuệ, năng nổ nhưng thật bình dị, chân thật, ông đã chia sẻ với 
TheLEADER những quyết sách “có một không hai” của chính quyền Hội An với 
tinh thần lấy dân làm gốc, lấy văn hóa làm nền tảng, biến đô thị thành ruộng lúa, để 
trả lại màu xanh nguyên bản cho đất mẹ. 

Trong t ố c độ đô thị hoá chóng mặt hiện nay, làm thế nào để Hội An có thể 
giữ được văn hoá làng và văn hoá thị cùng tồn tại song song, vừa bổ sung, kìm giữ 
nhau, để tạo nên thế cân bằng hơn cho cả kinh tế du lịch và đời s ố ng nhân văn 
thưa ông? 

Ông Nguyễn Thế Hùng: Quan điểm phát triển đô thị, con đường đi Hội An 
20 năm nay về tinh thần chung vẫn giữ như thế, đó là gìn giữ môi trường lấy làng 
nuôi phố, lấy phố tạo sức bật cho làng. 

Khi đất nước mở cửa, may mắn đầu tiên là người Hội An đã giữ được Hội 
An, kể cả di sản vật thể lẫn di sản phi vật thể, đặc biệt quần thể kiến trúc phố cổ 
gần như nguyên vẹn. Thứ hai là giữ được nền kinh tế ngư, nông nghiệp, kể cả tiểu 
thủ công nghiệp như các nghề dệt, nghề mành trúc, nghề mộc. Không gian tự nhiên 
vẫn giữ khá tốt, dân cư chủ yếu là bản địa, đặc biệt nếp sống Hội An từ bao đời 
vẫn được duy trì. 

Qua thập niên 90, khi tiếp xúc với du lịch, Hội An thay đổi dần và du lịch 
thật sự trở nên mạnh mẽ sau khi Hội An được công nhận là di sản thế giới, trở 
thành kinh tế mũi nhọn từ 1990 đến nay. 

Cùng với xoay hướng trong phát triển kinh tế, chính quyền thị xã lúc đó từ 
rất sớm đã thấy vấn đề lớn là cần giữ con đường đi Hội An sao đó cho phù hợp. 
Nếu giống đô thị khác chắc chắn không được vì dân số ít, diện tích nhỏ, nên chọn 
cách khác. 

Ngay từ năm 1993-1994, đảng bộ thị xã đã có nghị quyết phát triển du lịch, 
sau đó là hàng loạt nghị quyết từ thị ủy, HĐND liên quan môi trường, xây dựng thị 
xã văn hóa đầu 1990. 

Đến 2000 được Chủ tịch nước gửi thư khen mô hình xây dựng văn hóa đầu 
tiên ở Hội An. Văn hóa giữ được thì mọi thứ khác mới giữ được, sau đó là xây 
dựng môi trường sinh thái và văn hóa du lịch cách đây gần 10 năm. Từ đó, Hội An 
đã phát triển dựa trên 2 nền tảng quan trọng nhất là văn hóa và du lịch sinh thái. 

Làm thế nào để hài hoà lợi ích giữa người dân, chính quyền và nhà đầu tư 
khi giá đất Hội An đang tăng phi mã, khi làn sóng di cư đang chảy về Hội An với 
t ố c độ chóng mặt, lượng khách tới ngày một đông? 

Ông Nguyễn Thế Hùng: Về thực tiễn, đất lành chim đậu, các nhà đầu tư về 
đây tìm kiếm cơ hội là tốt nhưng trong quá trình đó tạo áp lực, gây khó khăn. 
Lượng khách tới ngày một đông, nhu cầu hạ tầng kể cả phục vụ du lịch cao hơn, 
sức ép vấn đề nảy sinh từ triều cường, nước thải, môi trường, giao thông rất lớn. 
Một ngày trung bình 10 ngàn khách tập trung ở trung tâm, giao thông rất khó khăn, 
kèm theo trật tự an toàn xã hội, tạo áp lực buộc Hội An phải tìm cách giải quyết 

Bên cạnh đó, với khu vực nông nghiệp, nông thôn, xu hướng dịch chuyển 
phát triển du lịch ngày càng mạnh, giá bất động sản không ngừng tăng lên, tạo ra 
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giá ảo, nảy sinh vấn đề phức tạp. Chuyển dịch đất đai lớn dần là nguyên nhân nảy 
sinh nhiều vấn đề xã hội khác. 

Ví dụ như khi con cái lập gia đình ra riêng, cha mẹ buộc phải tách thửa, chia 
đất, quyền tài sản phức tạp, phần nào ảnh hưởng đến giềng mối trong hàng xóm 
láng giềng, gia đình đang có biểu hiện tăng lên. 

Vì nhu cầu đầu tư lớn, việc xây dựng các cơ sở sản xuất kinh doanh liên 
quan du lịch như khối lưu trú, dân cư phát triển đô thị hình thành dần, sau khi đầu 
tư quy hoạch xong có mặt tốt về hạ tầng, giao thông, nhưng xét trong tổng thể 
không gian lại có sự bất hợp lý trong lựa chọn phát triển, cần thận trọng để đưa ra 
quyết định đúng… 

Những giá trị lớn nhất cần giữ là văn hóa tryền thống của vùng đất này, giữ 
gìn sinh thái gồm các không gian thoáng, xanh, quỹ đất giành cho nông nghiệp cố 
gắng giữ tối đa. Làm sao giảm thiểu buộc phải chuyển mục đích sử dụng đất nông 
nghiệp sang đất xây dựng và mục đích khác, nhất là diện tích lúa, nếu tính giá trị 
kinh tế, 1 sào lúa chỉ lời 500 ngàn đồng, phải hỗ trợ nông dân nếu không chẳng ai 
làm. 

Người ta có thể biến ruộng lúa thành đô thị chỉ với một chủ trương, nhưng 
trong lịch sử, chưa ai biến đô thị thành ruộng lúa như Hội An. Đất của dân phải để 
cho dân làm, như vùng biển Cửa Đại, An Bàng, Hội An không chủ trương lấy đất 
đầu tư, mà đầu tư tại chỗ và những người dân định cư tại chỗ, không dời dân. 

Với nhà đầu tư, Hội An quy định rất rõ ràng: không xây quá ba tầng, mật độ 
xây dựng không quá 30%, không được xây tường rào che chắn, chính vì thế những 
nhà đầu tư giả, dỏm rất khó chịu, sẽ bật khỏi liền. 

Khó nhất hiện tại của Hội An khi lượng khách đến quá đông, ngày xưa chỉ 
chủ yếu khách châu Âu, giờ cơ cấu thay đổi, khách châu Á tăng lên, phần nào liên 
quan đến sản phẩm du lịch khác nhau, lượng khách châu Âu giảm dần cũng là điều 
đáng suy nghĩ. Nếu mình lựa chọn con đường đúng, sản phẩm ra thị trường đúng 
sẽ đáp ứng lượng khách du lịch đúng, điều này cần cả Nhà nước, chính quyền và 
người dân cùng hợp tác.  

Thứ hai, áp lực giao thông, môi trường, chất thải nước thải phải có bài toán 
giải quyết hiệu quả. Nhiều khi tôi gọi Hội An là “nàng dâu triệu họ” là vì vậy. 

Vậy xét về tổng thể, con đường Hội An đang đi theo ông có phù hợp với mô 
hình phát triển đô thị bền vững của thế giới hiện nay? 

Ông Nguyễn Thế Hùng: Đúng, bởi nó phù hợp điều kiện tự nhiên, địa hình, 
địa mạo của vùng đất này, chưa chắc cách đi của Hội An có thể áp dụng vào đô thị 
khác, phải hiểu kỹ vùng đất để đưa ra hướng đi phù hợp, cái gì tốt phát huy, cái gì 
xấu hạn chế. 

Mô hình làng - phố phù hợp với Hội An, vì tự nhiên bao đời là thế, Hội An 
đã nhìn ra và cố gắng gìn giữ tự nhiên tối đa, đó là điểm chung cần nhân rộng. Nếu 
xây dựng nhà máy ở đây sẽ tổn hại quá lớn đến tự nhiên, càng nương tựa vào tự 
nhiên càng bền vững, còn can thiệp quá lớn vào tự nhiên thì câu chuyện thiên tai là 
vấn đề nhãn tiền. Lũ lụt trên dòng chảy thì Hội An là trọng điểm, nếu đưa ra quyết 
định ngược quy luật chắc chắn sẽ phải trả giá. 
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Là người chịu trách nhiệm chính trong việc hiện thực hóa các chính sách 
trong nông nghiệp cho Hội An từ 2014 đến giờ, ông có thể cho biết trở ngại lớn 
nhất là gì? 

Ông Nguyễn Thế Hùng: Quyết sách của Hội An là giúp người dân có thu 
nhập một cách văn hoá. Lâu nay chúng ta thường dựng làng nghề theo kiểu biểu 
diễn. Muốn hấp dẫn du khách, làng nghề phải thực sự sống được bằng nghề. Tâm 
hồn của người dân Trà Quế tạo nên mùi hương sâu đậm của rau húng, rau thơm. 
Muốn phục hồi làng nghề phải có đội ngũ làm nghề ngay tại làng. Hội An kiên trì 
đào tạo lớp trẻ sống chết với nghề, cha truyền con nối. Người dân không chỉ sống 
được nhờ trồng rau mà còn khá lên nhờ những dịch vụ du lịch từ nghề rau. 

Nhiều năm kiên trì thuyết phục bà con cùng với các quyết sách như giao 
thêm đất, hỗ trợ tiền trồng rau, làm gốm… đến nay chúng tôi đã phục hồi được 
làng rau Trà Quế, gốm Thanh Hà. Du khách được trồng, thu hoạch rau, chăn trâu, 
tắm trâu, nuôi trâu đi cày, sống, ăn ở trong nhà dân có khi cả tháng trời, và trả tiền 
một cách thích thú. Mỗi người nông dân Hội An đang trở thành một sứ giả văn hoá 
thông qua con đường kinh tế du lịch, họ biết giữ cho môi trường sạch hơn, yêu 
động vật hơn, và cũng văn minh hơn. 

Hay chuyện giúp cho nông dân trong du lịch cũng được Nhà nước hỗ trợ rất 
nhiều. Hội An đi theo con đường làm organic bắt đầu từ 2014, đến 2016 thành phố 
phê duyệt một số xã, phường về đất đai không ổn như Cẩm Kim, Cẩm Châu, Cẩm 
Hà… Vận động người dân đi theo hướng sản phẩm sạch, trước hết là tốt cho nông 
dân, về sức khỏe cải thiện, chi phí y tế giảm đi. Thành phố hỗ trợ hàng năm cho 
Cẩm Thanh, đưa học sinh cấp 1, cấp 2 đến trải nghiệm thực tiễn về cách làm nông, 
giáo dục về môi trường, nông nghiệp, ẩm thực, phần nào đánh động nhận thức lớp 
trẻ. 

Nhưng quả thực để vận động người dân làm organic là chuyện không dễ 
dàng, phải thay đổi từ nhận thức nên phải làm từ từ, không kiểm soát chắc chắn 
thất bại. Để giữ được những cánh đồng lúa bạt ngàn với những con đường quanh 
co cho du khách có thể đạp xe thư thả tận hưởng mùi lúa chín và những con đường 
hoa dại nở ngoài chính sách của tỉnh, Hội An có đề án riêng về nông nghiệp, nông 
dân và nông thôn, có cơ chế hỗ trợ nông dân liên quan đến hoạt động sản xuất như 
giống, máy móc, làm nghề cũng có cơ chế riêng… 

Khi Luật tổ chức chính quyền thay đổi, cấp huyện không được ban hành 
chính sách nữa, chúng tôi thông qua chương trình nông thôn mới, hỗ trợ làng nghề, 
tạo nguồn lực giúp nông dân. Từ giáo dục tập huấn kiến thức, kỹ năng khôi phục 
sản xuất nghề truyền thống, hạ tầng cơ bản. Làm rau hữu cơ cũng được hỗ trợ về 
hệ thống lọc nước, chuyển giao kiến thức. Vừa lấy kinh phí từ nhà nước, vừa xã 
hội hóa, để giúp cho nông dân quảng bá thị trường. 

Trong điều kiện cuộc s ố ng của người làm chính quyền còn eo hẹp, làm thế 
nào để giữ được sự đồng thuận, quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo, để tiếp lửa cho 
người dân? 

Ông Nguyễn Thế Hùng: Chỉ cần chính quyền có chính sách đúng, sẽ huy 
động được mọi nguồn lực, từ vai trò của Nhà nước, của doanh nghiệp, nhà chuyên 
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môn, đến đội ngũ cán bộ kỹ thuật có kỹ năng tốt liên quan sản xuất tiêu dùng và 
người dân để cùng ngồi lại được với nhau ngay từ đầu. 

Vận động nông dân không dễ, dù mình giúp cho họ, phải có những buổi Chủ 
tịch TP và các cán bộ lãnh đạo chủ chốt xuống nói chuyện với dân trong cuộc họp, 
có khi trên bàn nhậu, hoặc xuống nhà tận nhà dân, càng sát với dân càng gỡ ngay 
được rắc rối, tỷ lệ được việc sẽ cao hơn.. 

Tôi nhớ mãi khi vận động nông dân làm làng rau hữu cơ Thanh Đông, phải 
sau 1 năm dân mới thông đó. Sau đó mới dồn điền, đổi thửa, mời thầy ở Hà Nội về 
dạy chuyên về hữu cơ. Hội An có Trung tâm hành động vì sự phát triển đô thị, họ 
có nguồn lực từ bên ngoài để làm giáo dục, môi trường, sản xuất sạch. May mắn là 
khi trang trại rau sạch Thanh Đông ra đời kết nối với du lịch có doanh nghiệp tham 
gia cùng, không đơn thuần là nỗ lực của chính quyền.  

Người nông dân ngoài thu nhập du lịch, sản phẩm làm ra giá bán cũng cao 
hơn. Khách tham quan mua vé 30 ngàn được trải nghiệm làm nông, bơi thuyền 
thúng, dạy nấu ăn… Có rất nhiều bạn trẻ là con của nhà nông sau khi học hành đỗ 
đạt cũng trở về quê cùng cha mẹ làm du lịch. 

Để chính sách đi vào đời sống, đầu tiên phải phù hợp, thứ hai chính quyền 
phải theo đuổi, đi cùng, theo sát người dân sẽ tốt hơn. Còn nguồn lực thì không thể 
chờ đợi quá lớn từ nhà nước, cố gắng chủ động trong tầm tay, còn trông chờ lẫn 
nhau và trông chờ cấp trên sẽ ảnh hưởng hiệu quả cuối cùng, nếu không chỉ dừng 
lại trên giấy. 

Kỷ niệm nào ông nhớ nhất trong cuộc đời làm quan của mình? 

Ông Nguyễn Thế Hùng: Tôi nhớ nhất là những mùa bão lũ, khi lũ tới sản 
phẩm hoa mầu của bà con gần như hư hết, nhìn cánh đồng xanh tươi giờ xơ xác, 
lòng ai cũng quặn đau. Mỗi khi nghe tin bão tới là thấy phập phồng lo sợ cho Hội 
An. Tổng kết thiệt hại mỗi đợt lũ cảm giác mất mát thật khó tả, những trải nghiệm 
ấy chắc tôi nhớ suốt đời. Những năm gần đây Hội An còn bị xói lở bờ biển và bồi 
lấp cửa sông diễn ra rất phức tạp và nghiêm trọng. 

Còn những kỷ niệm với dân thì vô vàn, chẳng có gì to tát. Hồi 2013, để vận 
động dân làm oganic, mình ngồi nhậu với dân dài dài để họ hiểu chính quyền. Bên 
Cẩm Kim cũng vậy, phải qua ngồi nói chuyện chơi với từng gia đình, từ đó bắt vào 
công việc, việc đó với tôi như cuộc sống hàng ngày vậy, không phải cố gắng gì 
hết.  

Do khối lượng công việc quá nhiều, phải làm đủ thứ không chỉ nông nghiệp, 
nhưng tôi vẫn ưu tiên hàng ngày gặp gỡ dân. Độ trễ chính sách chắc chắn có, rất 
tốn thời gian, làm sao giải thiểu đưa vào đời sống sớm chừng nào hay chừng đó là 
điều tôi băn khoăn nhất. 

Theo ông, làm thế nào tăng nội lực quản trị và sự hiểu biết của người làm 
chính quyền? 

Ông Nguyễn Thế Hùng: Bây giờ trình độ phát triển xã hội thay đổi từng 
ngày, người làm chính quyền phải tự học, còn giáo dục nhà trường chỉ là nền tảng, 
phải học từ sách vở, học từ thành công và thất bại, học từ dân để hình thành kỹ 
năng làm việc. 
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Làm gì thì làm, sự đam mê, yêu thích công việc phải có, đam mê mới bỏ qua 
những nhọc nhằn khác, làm chính quyền vừa là trách nhiệm, vừa là yêu thích thì 
công việc mới tốt 

Vấn đề thứ ba, khi người làm Nhà nước nhiều thành phần có thể cùng ngồi 
với người làm chuyên môn, khoa học, doanh nghiệp, người dân thì công việc mới 
tốt. Còn đơn phương ra quyết định thì lực cản sẽ lớn và hiệu quả không cao. 

Ông nghĩ gì về vai trò của người thị trưởng trong sự phát triển của một đô 
thị, quy tụ được nhân tài từ khắp thế giới đổ về? 

Ông Nguyễn Thế Hùng: Bản chất vùng đất này là hội nhân, hội thủy, hội 
văn, vùng đất mở. Thể hiện gia tăng dân số cơ học càng ngày càng nhiều hơn, 
trong đó cả Việt Nam và nước ngoài. Sự lan tỏa của người đứng đầu thành phố là 
yếu tố quan trọng nhất về tư duy, về đạo đức, về sự quy tụ nhân tài.  

Hội An là nơi đất lành chim đậu cũng nhờ sự thân thiện của con người nơi 
đây, không gian nhẹ nhàng, tạo ra sự an tâm. Có nghĩa là du khách hay người chọn 
sống ở đây đều thú vị, đều không còn cảm thấy áp lực đô thị, đó là sức hút chính. 

Tôi không giải thích rõ ràng được, nhiều anh chị về đây sống thích lắm. 
Trong xu thế nhập cư, đối với những ai muốn về sống thật ở luôn vùng đất này đa 
phần rất hay, họ góp thêm về kiến thức, kỹ năng, phương pháp, kỹ thuật giúp cho 
người dân bản địa, nhưng với điều kiện chọn đây là quê hương để sống, còn lựa 
chọn ngắn hạn, mục đích thuần túy kinh doanh thì tôi không rõ. 

Có khoảng trên 200 gia đình chồng Tây vợ Việt, hoặc vợ Tây chồng Việt 
định cư nơi đây, họ cũng kết nối với địa phương, trở thành một nguồn lực, nhưng 
nguồn lực tri thức từ họ chưa được khai thác hiệu quả. 

Ông có lo ngại không khi ra ph ố  bây giờ du khách rất ít cơ hội để mua sắm, 
vì sản phẩm toàn hàng rẻ tiền, chất lượng thấp, mẫu mã cũ, trong đó rất nhiều 
hàng Trung Qu ố c? 

Ông Nguyễn Thế Hùng: Nếu xem xét sản phẩm làng nghề, thì làng gốm 
Thanh Hà, làng rau Trà Quế phát triển rất tốt so với điều kiện thực tế bây giờ 
nhưng làng lụa Mã Châu từng nổi tiếng giờ cũng lụi, ngày xưa Mộc Kim Bồng chủ 
yếu làm dân dụng, nhưng nguyên liệu gỗ tự nhiên ngày càng khó khăn. Sản phẩm 
phải có thiết kế kiểu dáng cao cấp hơn, bớt tiêu tốn nguyên liệu mà tăng giá trị, nếu 
không rất khó phát triển. 

T ố t nghiệp đại học Luật TP. HCM, lý do gì khiến ông trở về quê hương để 
theo đuổi sự nghiệp “làm dâu triệu họ”? 

Ông Nguyễn Thế Hùng: Trước hết đây là quê hương của tôi, tôi gốc 
phường Thanh Hà, sống ở phường Cẩm Châu, còn làm việc có lẽ là số phận. Mình 
học Luật, con đường đẩy đưa mình không làm luật sư, lại làm chính quyền. Làm gì 
cũng xác định là phục vụ, cho dù sau nay nếu có thể làm ở lĩnh vực khác thì quan 
điểm phục vụ vẫn là chính, còn năng lực trình độ mình hạn chế, khả năng tới đâu 
cố gắng phục vụ tới đó. 

Điều gì giúp ông có được sự an yên, để chiều chiều trở về nhà có thể giong 
thuyền ra khơi câu cá, ngắm hoàng hôn? 
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Ông Nguyễn Thế Hùng: Có được sự bình yên trong tâm hồn là điều rất 
khó, cũng là nhờ học được từ cách sống của cha mẹ, từ đồng nghiệp, bạn bè và học 
từ sách vở. Sau này, khi lập gia đình, lại học được từ con cái. Tôi có hai đứa con 
gái, đứa 12 tuổi, đứa 4 tuổi thời gian sống bên con dù rất ít cũng giúp mình sống 
tốt hơn.  

Từ khi có con tôi thay đổi cực kỳ lớn. Khi chưa có con mình sống bạt mạng, 
giờ có con rồi, mỗi việc làm đều suy nghĩ hậu quả, cố gắng làm sao tạo đức cho 
con, cố gắng cho con có được cuộc sống nhẹ nhàng. Vì hơn ai hết, tôi hiểu luật 
nhân quả, đời mình gieo gì thì đời con sẽ gắt hái điều đó.  

Hạnh phúc lớn nhất với tôi là được sống ở quê hương, sống có ích bao nhiêu 
thì giá trị mình cảm thấy càng nhiều, lại càng phải cố gắng sống tốt hơn. 

 Kim Yến 

* Nghề đúc chậu cảnh, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 
17/11/2018 

Hơn 10 năm nay, ông Nguyễn Kim Máy (45 tuổi, khối phố Bàu Súng, 
phường Thanh Hà, TP.Hội An) cùng anh trai và một người phụ hành nghề đúc thủ 
công chậu cây cảnh phục vụ tết. Công việc của nhóm thợ này được nhiều người 
trồng quật ở Hội An và vùng lân cận biết đến, tìm mua sản phẩm. 

Mỗi mùa quật đi qua, nhóm ông Máy nhận đặt hàng vạn cái chậu với nhiều 
kích cỡ. Đây là thành quả từ những đôi tay khéo léo, của sự bền bỉ bằng sức người 
chứ không có phương tiện máy móc nào. 

Lê Văn Ánh 

* Gieo thương yêu, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 
18/11/2018 

Một ngôi trường nhỏ hồi sinh giữa hoang tàn nhờ tấm lòng của một phụ nữ 
Việt kiều. Với cư dân thôn Trung Châu (xã Cẩm Kim, TP.Hội An), bà không còn là 
người lạ. Những ân cần của người phụ nữ nhỏ nhắn thắp lên tình thương âm thầm 
mà bình dị, thắp nụ cười cho lũ trẻ ở giữa vùng thấp lũ. Bà là Phan Thu Lan (47 
tuổi) vợ của một cựu binh Úc từng tham chiến tại chiến trường Việt Nam. 

Ở lại với Hội An 

Nhỏ nhắn, hay cười, làn da rám nắng, bà Phan Thu Lan vẫn giữ được giọng 
Sài Gòn rất duyên. Là con gái Sài Gòn chính gốc, bà Lan quen ông Roy Erle 
Hornsby khi ông quay lại Việt Nam làm giảng viên lập trình cho trường Đại học 
quốc tế RMIT. Ông từng là một cựu binh Úc từng tham chiến ở Việt Nam từ năm 
1969, đóng quân ở Vũng Tàu. Năm 2010, bà kết hôn, theo chồng sang Úc định cư. 
Nhưng rồi, những nhung nhớ về một “cuộc sống Việt Nam” thôi thúc họ quay lại. 
Bà Lan và chồng đã đi rất nhiều nơi, Sài Gòn, Đà Lạt, Đà Nẵng…, rồi chọn Hội An 
để ở lại sinh sống ngay sau lần đầu đặt chân đến phố cổ. “Tôi và chồng đều rất 
thích, rất yêu nơi này. Không ồn ã như Sài Gòn, không quá lặng lẽ và cô đơn như 
Đà Lạt, ở nơi này đủ bình yên để tôi và chồng sống một cuộc sống nhẹ nhàng, 
được làm những điều mình thích” - bà Lan nói. 
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Năm 2014, vợ chồng bà Lan mua được một ngôi nhà nhỏ ở Cẩm Châu, mở 
tiệm nail nho nhỏ phục vụ cho khách nước ngoài. Ông Roy vẫn làm công việc lập 
trình của mình, nhận xây dựng, thiết kế và bảo trì một số trang web để trang trải 
chi phí khi hai vợ chồng sống ở Hội An. “Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên đến Hội An, hai 
vợ chồng tôi ra bãi biển. Đó là khoảnh khắc bình yên lạ kỳ, cũng là lý do mà tôi và 
chồng chọn ở lại nơi này. Chúng tôi mua lại một mảnh đất của người bạn quen, 
không quá gần trung tâm, nhưng cũng thuận tiện để mở tiệm nail kiếm sống. Thi 
thoảng cũng phải bay về Úc, vì cả hai vợ chồng vẫn còn quốc tịch Úc, nhưng 
không lâu thì lại nhớ nơi này. Có phố, có biển, có những làng quê thanh bình. Đặc 
biệt là thức ăn ở đây cũng khá ngon nữa” - bà Lan kể về ấn tượng của mình với 
Hội An. Từ đó, ngôi nhà nhỏ cũng trở thành nơi đón tiếp những người bạn, người 
quen của hai vợ chồng ở Úc. Họ trở thành một “hướng dẫn viên” đặc biệt cho bạn 
bè. Tuổi trẻ nhiều giông gió đã qua, họ tìm bình yên trong cuộc sống giản dị ở Hội 
An, vui với bạn bè. Trong những cuộc rong chơi, nơi này thi thoảng lại mang đến 
một chút thú vị bất ngờ: một quán cà phê khá ngon trong ngõ hẻm, góc nhỏ nào đó 
thật yên bình bên sông, hay đơn giản chỉ là những tối lang thang trong phố cổ… 

Nhưng niềm vui lớn nhất được tìm thấy không nằm trong những chuyến 
rong chơi. Bà kể lại, lúc xây nhà, bà đặc biệt chú ý đến những đàn bà làm phụ hồ 
cho nhà mình. Trong số họ, có một người đã lớn tuổi, thường xuyên nghỉ việc. 
Cảm tình với người đàn bà đó, bà lân la hỏi địa chỉ, rồi tìm sang tận nhà. Trong căn 
nhà nhỏ giữa vùng rốn lũ Trung Châu (xã Cẩm Kim), người phụ nữ mà bà đi tìm 
đang phải ở nhà trông hai đứa cháu nội còn khá nhỏ vì không đủ tiền thuê người 
trông giữ. Gia cảnh khó nghèo của họ, đôi mắt trẻ thơ trong ngôi nhà nhỏ trở thành 
niềm thôi thúc bà trở lại nơi này. Từ phố, bà qua cầu Cẩm Kim nhiều hơn, với 
niềm tin phải làm điều gì đó, cho những đứa trẻ nơi này… 

Nối nhịp cầu thiện nguyện 

Ý định mở một ngôi trường mầm non được nhen nhóm từ sau cuộc gặp đó. 
Bà liên hệ chính quyền địa phương, xin được cải tạo một ngôi trường cũ đã xuống 
cấp, bỏ hoang ở thôn Trung Châu để tu sửa, làm lớp học. Bà bàn với chồng, dành 
số tiền tích cóp được để sửa trường. “Ngôi trường bỏ hoang đã lâu, cỏ dại mọc um 
tùm, tôi nhờ người phát dọn. May mắn gặp được một nhóm các bạn trẻ là sinh viên 
một trường đại học ở Đà Nẵng giúp đỡ, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện 
cho tôi thực hiện ý định của mình. Những phần việc như sửa sang lại phòng ốc, 
xây nhà ăn, nhà vệ sinh, tôi tự bỏ tiền ra để thuê người làm. Một mình không đủ 
sức, tôi kêu gọi thêm bạn bè, vận động được hơn 200 triệu đồng. Trường mầm non 
Trúc Xanh ra đời từ đó” - bà nhớ lại. 

Những hình ảnh về ngôi trường được bà lưu lại trong điện thoại. Từ giữa 
hoang tàn, một điểm trường mầm non với hai phòng học đã nên hình dáng, điểm tô 
từng chút một bằng sự tận tâm của bà. Người phụ nữ 47 tuổi ấy mua từng cái cây, 
viên gạch, ngày nào cũng chạy xe máy từ nhà sang Cẩm Kim, có mặt ở công trình. 
Nhiều đến độ cả xóm Trung Châu, ai cũng quen mặt, biết tên. Bạn bè sang Việt 
Nam chơi, bà đưa đến trường, nhờ họ giúp trang trí lớp học, sơn tường, trồng rau… 
Một vườn rau sạch mọc lên thay thế cho cỏ dại um tùm. Nhà vệ sinh, nhà ăn được 
xây mới, những mảng tường rêu cũng lột xác với muôn vàn hình vẽ xinh xắn do 
chính tay những người bạn Tây của bà thực hiện. 
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Sau khi hoàn thành, điểm trường được bàn giao lại cho Trường Mẫu giáo 
Cẩm Kim. Nhưng bà không vắng mặt. Cứ vài ba bữa, lại chạy sang trường, mua 
thêm một món đồ chơi, bộ giường con cho lũ trẻ không phải nằm đất. Hai cô giáo 
ở trường sử dụng chính rau sạch trong trong vườn để làm thức ăn cho bọn trẻ. Bao 
vất vả được đền đáp lại bằng những nụ cười con trẻ, bằng niềm vui của các phụ 
huynh mỗi lần đón con. Bà gặp họ, hỏi han về gia cảnh, thi thoảng lại dúi cho họ 
một ít đồ ăn nhẹ, vài hộp phô mai để mang về cho những đứa trẻ. Lớp học có 18 
trẻ 1 đến 3 tuổi, với hai cô giáo phụ trách và một “cô giáo” vẫn hay ghé lớp, là bà 
Lan. Mức học phí được hỗ trợ rất nhiều, chỉ chưa bằng một nửa so với các điểm 
trường tư thục. 

Trên trang facebook của bà tràn ngập hình ảnh của lũ trẻ, với những món đồ 
chơi mới, dăm ba món ăn thêm ngoài phần của các cô giáo chuẩn bị do bà tự tay 
làm từ nhà để mang sang, với mong muốn giản đơn rằng trẻ con ở phố có gì, thì 
nơi này bọn trẻ phải được gần như thế. Đặc biệt những người “bạn Tây”, lớn có, 
nhỏ có, thường xuyên đến chơi cùng bọn trẻ, tham gia dọn vườn, trồng cây, làm 
thêm sân chơi. Số tiền làm được từ tiệm nail, bà dành hết cho bọn trẻ. Ông Huỳnh 
Ngọc Dũng - Trưởng thôn Trung Châu nói với chúng tôi rằng, nhờ điểm trường 
này được mở mà nhiều phụ huynh có thể yên tâm gửi con để đi làm với mức học 
phí khá rẻ. “Bà con ở đây phần lớn là dân quê, đời sống nhiều gia đình vẫn còn khó 
khăn. Điểm trường được mở, họ có chỗ để cho con học, không phải đưa đón mỗi 
buổi vì các cháu được ở lại bán trú trong trường” - ông Dũng nói. 

Ngôi trường nhỏ dần đủ đầy hơn bằng những chuyến đi về cần mẫn của bà 
Lan. Vừa sửa xong trường, bà tiếp tục góp tiền, kêu gọi nhiều nơi giúp đỡ xây 
dựng một khu vui chơi cho trẻ em trong khuôn viên Nhà văn hóa xã Cẩm Kim nằm 
sát bên trường mầm non. Cô hiệu trưởng trường mầm non xã nhờ hỗ trợ một bộ 
dụng cụ nấu ăn cho điểm trường chính, bà lập tức kết nối ngay với bạn bè, tìm kinh 
phí giúp đỡ. Dự định mới nhất của bà, là vận động, kết nối bạn bè để hỗ trợ xây 
một bể bơi di động cho trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật ở phường Điện Dương 
(thị xã Điện Bàn). Những chuyến đi tiếp nối hành trình thiện nguyện của bà Lan, 
lấp lánh niềm tin từ những việc làm bình dị. Tôi tin, từ nụ cười và giọng nói rất Sài 
Gòn kia của bà, những thương yêu đang được lặng lẽ gieo mầm. 

Thành Công 

* Đến Quảng Nam, đừng quên thưởng thức những đặc sản này, bài viết 
đăng trên Báo điện tử Phununews số ra ngày 20/11/2018 

Quảng Nam không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh non nước 
hữu tình mà còn cả nền ẩm thực dân dã, đậm đà. Cùng PhunuNews khám phá 
những đặc sản nổi tiếng của vùng đất này nhé. 

1. Mỳ Quảng 

Mì Quảng là món ăn nổi tiếng bậc nhất Quảng Nam. Không một con phố, 
ngõ ngách nào mà không bán mì Quảng. Chắc hẳn không có người dân xứ Quảng 
nào không biết nấu mì tại nhà. Việc nấu và thưởng thức mì Quảng trở thành thói 
quen thường xuyên trong mỗi gia đình. 

Sợi mì được làm từ bánh tráng thái thành sợi, mềm, dai. Nước dùng đa dạng, 
chế biến nhiều nguyên liệu khác nhau như: gà, lươn, cá lóc, ếch, bò, tôm, cua…Ăn 
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mì Quảng thì không thể thiếu bánh tráng nướng, ớt, chanh, hạt đậu phộng, chén 
nước mắm nguyên chất, rau sống đi kèm. Mỳ mang đậm hương vị xứ Quảng, là 
món ăn không thể bỏ qua khi đến vùng đất này. 

2. Cao lầu 

Món mì đặc biệt ngon trứ danh thực khách nào cũng phải thử khi đến Hội 
An, Quảng Nam. Tinh tuý của món ăn này là sợi mì vàng, giòn, được chế biến 
công, phải ngâm gạo đen từ nước tro trên Cù Lao Chàm sau đó mới tạo được sợi 
mì giòn, dẻo. 

Cao lầu không cần nước lèo mà thay vào đó là thịt xíu, nước xíu rưới lên, 
tép mỡ. Rau sống ăn kèm với cao lầu rất đơn giản chỉ gồm 2 loại là cải non và rau 
đắng. Để điểm thêm cho món ngon, người ta thêm một chút da heo hoặc miếng cao 
lầu khô thái vuông chiên giòn. Ngoài ra để có thêm một chút hương vị giống mì 
Quảng, người ta thêm một ít đậu phộng giã nhỏ. Khi ăn cao lầu cho cảm giác giòn 
tan của sợi mì cùng các vị ngọt, chua, cay, đắng, chát của rau sống quyện với tép 
mỡ giòn tan. 

3. Bánh tráng cuốn thịt heo 

Bánh tráng gồm 2 loại là bánh tráng khô và bánh tráng nước. Bánh tráng khô 
hay còn gọi là bánh tráng lề có độ dai vừa phải dùng để cuộn, không mỏng như 
bánh đa nem của người Bắc cũng không quá dày như một số địa phương khác. 
Bánh tráng ướt là bánh tráng xong sử dụng luôn trong ngày, không phơi khô. Thịt 
heo ở đây là thịt ba chỉ hoặc thịt có mỡ hai đầu. 

Rau sống được chọn là cải xanh, xà lách, húng quế, diếp cá, hành lá, rau 
thơm, rau đắng, giá, dưa leo, chuối chát… thuộc loại tươi non và không thể thiếu 
bắp chuối sắc mỏng, rau muống chẻ. Và cuối cùng là thứ không thể thiếu góp phần 
dậy nên hương vị khi ăn đó là bát nước chậm đậm chất xứ Quảng. 

4. Cơm gà Tam Kỳ 

Bất cứ ai ghé thăm thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đều phải thử món 
cơm ngon trứ danh này. Món ăn chỉ từ cơm và thịt gà nhưng cách chế biến cùng 
nguyên liệu đặc biệt của Tam Kỳ khó có thể so sánh với bất cứ địa danh nào khác. 
Nghệ thuật ẩm thực nơi đây đã cho ra đời món cơm gà đậm đà, hơi cay cay rất hấp 
dẫn với các món gà luộc, gà xé phay, gà sốt chua ngọt… 

5. Bánh mỳ Hội An 

Bánh mì Hội An không giống bánh mì những vùng khác, nó hơi dài dẹt và 
nhọn ở hai đầu. Rau củ, nước sốt bơ và tương ớt Hội An được xem là những thành 
phần mang đến vị ngon cho chiếc bánh. Ở đây có quán bánh mì nổi tiếng : 
Madame Khanh, bánh mì Phương mà vị ngon đã vang xa ra khỏi mảnh đất chữ S, 
được du khách truyền tai nhau. Thật không sai khi nói bánh mì Hội An được đánh 
giá là món ăn đường phố được yêu thích và là bánh mì ngon nhất thế giới. 

6. Măng núi trộn Quảng Nam 

Khắp cánh rừng huyện Đông Giang có nhiều loại họ tre cho măng như lồ ô, 
nứa, tre, dang…. Mùa hái măng từ tháng 5 đến tháng 9 âm lịch, những cô gái Cơ 
tu, những người phụ nữ ở đây vào rừng từ sáng sớm để hái măng. Măng hái về, sẽ 
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được bóc lớp vỏ già, khô cứng bên ngoài ra, chỉ lấy màu trắng, non bên trong. Đặc 
điểm của măng núi là mùi rất thơm, không đắng và luộc qua nước sôi vẫn không 
ngả sang màu vàng. 

Điều đặc biệt ở món măng núi trộn là không cần nước xốt, nước tương, tôm 
thị hay bất kỳ thứ gì khác. Chỉ cần làm một bát nước mắm tói ớt, ớt xiêm thật cay 
nồng là đủ. 

7. Cháo lươn xanh 

Cháo lươn xanh là món ăn đặc sản của người dân Quảng Nam còn được biết 
đến với tên gọi là cháo lươn gạo si. Vì ăn cháo lươn với cải xanh nên người dân ở 
đây gọi là cháo lươn xanh. Món này được nấu bằng gạo si, một giống lúa địa 
phương có từ rất xa xưa, dẻo, thơm và có vị ngọt bùi rất riêng. 

Có thể nói, hiếm có nơi nào trên dải đất hình chữ S lại có nền ẩm thực phong 
phú, hấp dẫn như Quảng Nam. Quảng Nam đã, đang và sẽ là địa điểm du lịch lý 
tưởng cho du khách./. 

Mai Hương  

4. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 

* Vắng vẻ chợ đêm du lịch, bài viết đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng số 
ra ngày 01/11/2018 

Tháng 3/2018, UBND TP Hội An tổ chức khai trương Chợ đêm du lịch phía 
đông phố cổ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và trải nghiệm của du khách. Tuy 
nhiên, sau gần 8 tháng hoạt động, khu chợ vắng khách khiến bà con tiểu thương 
chán nản. 

Theo đề án, giai đoạn đầu Khu chợ đêm phía đông (đường Trần Quý Cáp, 
TP Hội An) có 47 gian hàng, sau đó tiếp tục tăng lên 78 gian hàng. Tuy nhiên, do 
vị trí cách xa Quảng trường Sông Hoài hơn 1km (nơi có bãi xe du lịch), do đó đa 
số khách vào chợ đêm Nguyễn Hoàng gần kề, dẫn đến hiệu quả chợ đêm phía đông 
không như mong muốn.  

Theo ông Nguyễn Văn Anh, do ít khách ghé mua nên tiểu thương ai cũng 
chán nản. Hiện tại khách vào chợ chủ yếu trú tại các khách sạn xung quanh hoặc 
phía biển lên. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An thừa nhận, 
chợ đêm phía đông ế khách thành phố đã biết nhưng không thể giải quyết được. 
“Bây giờ chỉ chờ bến xe phường Sơn Phong đưa vào hoạt động lúc đó lượng khách 
xuống đây nhiều hơn thì tất yếu chợ sẽ đông thôi. Nếu triển khai nhanh, dự kiến 
năm 2019 bãi xe sẽ đi vào hoạt động. Còn giai đoạn này xem như tạm thời giúp 
giải quyết đời sống nhân dân mỗi đêm kiếm thêm ít thu nhập. Do vậy, lúc này 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 nói 

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, việc hình thành khu chợ đêm phía đông không 
chỉ tạo thêm điểm tham quan mua sắm mới cho khách du lịch về đêm mà còn giúp 
kéo khách từ khu vực phía tây (khu trung tâm) xuống phía đông phố cổ. 

Việc hình thành khu chợ đêm cũng sẽ giúp thành phố giải quyết bài toán 
sinh kế cho cho các hộ kinh doanh hàng rong hoặc buôn bán lâu năm trong phố cổ 
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thuộc 3 phường Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô khi phải di dời theo để án sắp xếp 
hàng rong, ổn định trật tự vỉa hè mà thành phố đã triển khai. “Vì không có khách 
nên hiện nay thành phố chưa thu thuế gì cả, mới thu lệ phí vệ sinh môi trường các 
tiểu thương thôi, khi nào bà con buôn bán có doanh thu, chợ hoạt động tốt thì mình 
mới triển khải thu thuế”, ông Sơn cho biết thêm. 

Ngọc Phúc 

* Hội An phát triển du lịch bền vững, bài viết đăng trên Báo Sài Gòn 
Giải Phóng số ra ngày 01/11/2018 

Khách lưu trú giảm, thị trường khách thay đổi, môi trường du lịch xuống 
cấp, thiếu sản phẩm giải trí đặc thù… là những phản ánh của doanh nghiệp du lịch 
tại buổi tọa đàm “Du lịch Hội An hội nhập và phát triển bền vững” do UBND TP 
Hội An tổ chức vừa diễn ra ngày 01/11 tại TP Hội An. 

Báo cáo của Phòng VH và TT TP Hội An cho biết, kể từ khi khu phố cổ 
được công nhận Di sản văn hóa thế giới (1999) du lịch Hội An phát triển khá 
nhanh với tốc độ tăng trưởng khoảng 15%/năm. Thống kê 5 năm gần đây cho thấy, 
khách du lịch đến Hội An tăng gấp 2 lần, từ khoảng 1,6 triệu lượt (2013) lên trên 
3,3 triệu lượt (2017), tốc độ phát triển bình quân 5 năm (2013 - 2017) gần 119%.  

Riêng 9 tháng đầu năm 2018, Hội An đã đón 4,55 triệu lượt khách, tăng 
76,84% so với cùng kỳ. Mặc dù khách lưu trú tăng 18,29% đạt con số 1,32 triệu 
lượt khách, tuy nhiên số ngày lưu trú khách có chiều hướng giảm. Nếu năm 2013, 
bình quân ngày lưu trú của khách là 2,3 ngày thì năm 2017 con số này đã giảm 
xuống còn 2,11 ngày. 

Bên cạnh đó, thị trường khách truyền thống Hội An là châu Âu, Bắc Mỹ 
đang sụt giảm mạnh, ngược lại khách Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng 
nhanh. 

Đặc biệt, sức cạnh tranh của du lịch Hội An còn yếu, chất lượng phát triển 
chưa cao, chưa có nhiều sản phẩm chủ lực; hạ tầng đường sá thiếu đồng bộ; mật độ 
dân số cao, (gấp 7 -8 lần bình quân cả nước và khoảng 40 lần so với mật độ chuẩn 
trên thế giới), riêng mật độ dân trong khu phố cổ hiện đã hơn 10 nghìn người/km², 
dẫn đến quá tải giao thông, ô nhiễm môi trường… 

Một số ý kiến doanh nghiệp cho rằng, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế 
trên thể hiện ở công tác quản lý nhà nước chưa theo kịp với sự phát triển nhanh của 
du lịch. 

Theo ông Kiều Cư, Bí thư Thành ủy Hội An, sắp đến thành phố sẽ xây dựng 
3 trung tâm đón tiếp khách, ngoài ra cũng sẽ mở rộng phố đi bộ xuống đường Phan 
Bội Châu để giảm áp lực phố cổ. Đồng thời cũng sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch 
Hội An đặc thù dựa trên những giá trị văn hóa của Hội An để níu chân du khách, 
hướng đến sự phát triển bền vững. 

Ngọc Phúc 

* Hội An “quá tải” du khách nhưng lại sụt giảm khách Châu Âu, bài 
viết đăng trên Báo Công An Nhân Dân, số ra ngày 02/11/2018 
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Lãnh đạo chính quyền TP. Hội An đã tổ buổi chức tọa đàm với chủ đề “Du 
lịch Hội An: hội nhập và phát triển bền vững” để tiếp thu ý kiến và có những quyết 
sách phù hợp nhằm xây dựng một môi trường du lịch thật sự lành mạnh, phát triển 
bền vững… 

Theo báo cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An, nếu như năm 
2013 có hơn 1,6 triệu lượt lượt khách đến Hội An,  thì chỉ trong 9 tháng đầu năm 
2018, đã có 4,55 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Hội An, trong đó 
khách quốc tế đạt 3,4 triệu lượt, khách nội địa đạt 1,15 triệu lượt.  

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch TP Hội An cho biết:  Bên 
cạnh những thành tựu đáng kể mà ngành du lịch gặt hái thì hiện Hội An cũng có 
nhiều tồn tại cần phải khắc phục để nơi đây thật sự là một điểm đến an toàn, hấp 
dẫn dành cho du khách trong và ngoài nước. Cụ thể, hiện lượng khách Châu Âu có 
dấu hiệu sụt giảm mạnh, Hội An trở thành thị trường khách giá rẻ; đặc biệt là tour 
0 đồng đã xuất hiện; bình quân ngày khách lưu trú vài năm gần đây không tăng (từ 
2,1-2,14 ngày/khách), tỉ lệ khách quay lại rất thấp… 

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin (UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam): 
Trong vài năm gần đây, thị trường khách quốc tế truyền thống của Hội An là khách 
châu Âu và Bắc Mỹ có sự sụt giảm. Cùng với xu hướng chung của cả nước, thị 
trường khu vực châu Á - chủ yếu là thị trường Đông Bắc Á đã tăng rất nhanh, 
chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu khách, chủ yếu là khách đến từ các nước Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Nguyên do, địa phương còn thiếu nhiều chương trình để thu hút du khách 
như du lịch sinh thái, du lịch biển, nghỉ dưỡng… Điều đáng báo động, Hội An đã 
xuất hiện tình trạng cò mồi, phá giá, cạnh tranh không lành mạnh giữa các cơ sở du 
lịch, bắt chẹt và đánh du khách. Vệ sinh môi trường không đảm bảo là thành phố 
du lịch.  Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được 
lãnh đạo Hội An đề cập. Thực tế, hiện các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn 
cạnh tranh nguồn nhân lực thiếu bình đẳng, tạo tâm lý “nhảy cóc” của lao động. 

Hoài Thu 

* Siết chặt quản lý du lịch Cù Lao Chàm, bài viết đăng trên Báo Quảng 
Nam số ra ngày 01/11/2018 

Đảm bảo tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động tham quan, kinh doanh 
dịch vụ du lịch nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị tài nguyên thiên 
nhiên, bản sắc văn hóa, lịch sử  tại Cù Lao Chàm... Đây là những nội dung chính 
tại buổi đóng góp ý kiến vào Quy chế quản lý hoạt động tham quan và tổ chức dịch 
vụ du lịch tại Cù Lao Chàm, diễn ra chiều qua 31/10. 

Hạn chế áp lực du lịch 

Từ khi được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới (năm 2009), phát 
triển du lịch đã tạo sức ép ngày càng lớn lên Cù Lao Chàm. Nếu năm 2009, chỉ 
khoảng 27 nghìn khách lên đảo thì đến năm 2017 con số này đã vượt trên 400 
nghìn lượt. Theo ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, hiện Cù 
Lao Chàm đối diện những vấn đề bức xúc như tình trạng khai thác lén lút quá mức 
hải sản từ nơi khác đến; môi trường ô nhiễm; tình trạng cò mồi, tổ chức các trò 
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chơi thể thao du lịch không phép…  Năm 2016 thành phố đã ban hành nghị quyết 
chuyên đề về Cù Lao Chàm, quy định mỗi ngày chỉ được đưa 3.000 khách ra Cù 
Lao Chàm, đồng thời quy định doanh nghiệp vận tải không được quay đầu… 
nhưng cũng chỉ giải quyết được một phần của bài toán. “Tân Hiệp từ một xã đói 
nghèo nay thu nhập rất cao nhờ du lịch, do đó giải bài toán giữa bảo tồn và phát 
triển rất khó khăn. Thành phố cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhưng chưa hiệu 
quả, kể cả vướng về mặc pháp lý. Việc xây dựng Quy chế quản lý hoạt động tham 
quan và tổ chức dịch vụ du lịch Cù Lao Chàm đã được Hội An lấy ý kiến đóng góp 
các ban, ngành thành phố từ 2 năm qua nhằm đảm bảo Cù Lao Chàm phát triển 
bền vững” - ông Sơn cho biết.  

Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động 
tham quan và tổ chức dịch vụ du lịch tại Cù 
Lao Chàm có 5 chương 21 điều, tập trung vào 
một số nội dung chính như hoạt động kinh 
doanh lữ hành, vận chuyển khách du lịch 
đường thủy nội địa; hoạt động vận tải hành 
khách du lịch bằng đường bộ; hoạt động kinh 
doanh ăn uống; hoạt động kinh doanh lưu trú; 
hoạt động du lịch thể thao, giải trí trên biển, 
hướng dẫn tham quan; quyền và nghĩa vụ của 
khách du lịch... Ngoài ra, quy chế cũng tập 
trung vào các quy định về đảm bảo vệ sinh môi 
trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, giá trị văn hóa, lịch sử tại 
Cù Lao Chàm, trách nhiệm các bên liên quan… 

Cần bổ sung thêm nhiều quy định 

Theo ông Tống Quốc Hưng - Phó Trưởng phòng VH và TT TP.Hội An, việc 
ban hành quy chế là cần thiết, nhất là trước những áp lực về du lịch tác động tiêu 
cực lên đảo, gây ảnh hưởng đến các hệ sinh thái như rặng san hô, khai thác hải 
sản... Do đó, phải đảm bảo khai thác du lịch Cù Lao Chàm bền vững, theo quy 
hoạch, kế hoạch, dựa trên cơ sở bảo vệ và khai thác có hiệu quả các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên từ rừng đến biển; không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, tài 
nguyên, sinh cảnh của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An; bảo 
vệ môi trường, bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống; khai thác 
hợp lý các tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, kể cả những lợi thế so sánh về vị trí 
địa lý của xã đảo. 

Tại buổi góp ý, đa số ý kiến cho rằng, việc ban hành các quy định phải tuân 
thủ những văn bản quy định pháp luật. Vì vậy, cần rà soát một số nội dung quy 
định có đúng luật hay không, tránh tình trạng xuất hiện giấy phép con. Theo đại 
diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, quy chế cần bổ sung thêm quy định về việc tài xế 
xe ôm không được chở khách đến các vị trí điểm cao có giá trị về kỹ thuật. “Nhiều 
tài xế xe ôm đã chở khách đến chụp ảnh quay phim, nhất là sử dụng flycam quay 
phim trên đảo là không được phép vì muốn sử dụng các thiết bị bay nhẹ phải có ý 
kiến của Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu, chúng tôi đã nhiều lần ngăn cấm và 
trục xuất ra bên ngoài những khách có hành vi này” - đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh nói. 

Theo Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Trần Văn Tân, việc ban 
hành quy chế rất cần thiết. Sau 
cuộc họp này sẽ giao UBND 
TP.Hội An khẩn trương tổng hợp 
tiếp thu các ý kiến hoàn chỉnh 
quy chế trình Sở VH-TT&DL và 
Sở Tư pháp thẩm định trình 
UBND tỉnh ký ban hành trong 
tháng 11/2018. 
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Ông Hồ Tần Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho rằng, quy chế ban 
hành sẽ giảm thiểu những tác động vào hệ sinh thái biển ảnh hưởng đến sự tồn tại 
của khu dự trữ sinh quyển. Ngoài ra, phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cộng đồng, 
du khách và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên đảo. “Với số 
lượng khách đến đảo 3.000 người mỗi ngày như hiện nay là quá nhiều, vượt sức 
chứa của đảo. Nếu không có những quy định riêng bắt buộc sẽ tác động không tốt 
đến Cù Lao Chàm, kể cả ảnh hưởng đến vấn đề an ninh quốc phòng, nên việc ban 
hành quy chế là rất quan trọng, nếu không quản lý tốt 5 năm tới tài nguyên Cù Lao 
Chàm sẽ cạn kiệt không còn gì” - ông Cường cảnh báo. 

Vĩnh Lộc 

* Điều chỉnh quy định về homestay: Lo ngại phát triển chệch hướng, bài 
viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 07/11/2018 

UBND tỉnh vừa ký quyết định (số 3267/QĐ-UBND) về việc sửa đổi một số 
nội dung Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch 
thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh. Quy chế mới được cho là thông thoáng hơn 
nhưng gây lo ngại cho địa phương và cơ quan chức năng. 

Đơn giản, dễ dàng 

Nội dung sửa đổi chủ yếu tập trung vào Điều 3 chương II (Quy chế 2017) 
theo hướng đơn giản tinh gọn từ 6 khoản xuống còn 3 khoản. Cụ thể, trong mục 
Điều kiện kinh doanh, quy chế mới quy định khá “nhẹ nhàng” với 3 điểm gồm: có 
đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện về an ninh, trật 
tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm 
theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật 
và dịch vụ phục vụ khách theo quy định. Riêng với “Tiêu chuẩn homestay”, quy 
chế mới quy định thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2017 - nhà ở có 
phòng cho khách du lịch thuê công bố tại Khoản 2 Điều 1, Quyết định số 
3990/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ KH&CN. Quy chế sửa chữa cũng bãi 
bỏ nội dung “Thực hiện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú”. Đồng thời những tiêu chí 
như nhà có kiến trúc đặc trưng nông thôn, nhà vườn, sử dụng các vật liệu thân 
thiện với môi trường, có tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề 
truyền thống, nhà có không quá 5 phòng và một phòng không quá 4 người; nhà có 
2 thế hệ sinh sống trở lên… trở thành yếu tố khuyến khích, không bắt buộc. 

 

Theo bà Lê Thị Châu Trinh 
– Trưởng phòng Quản lý lưu trú 
(Sở VH-TT&DL), việc sửa chữa 
một số nội dung Quy chế quản lý 
hoạt động kinh doanh homestay 
trên địa bàn tỉnh là nhằm phù hợp 
những quy định mới của Luật Du 
lịch 2017, đồng thời hướng đến 
tạo thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp trong việc đăng ký và tham 



 36

Theo ông Lê Ngọc Thuận - Chủ tịch 
Hội Homestay Quảng Nam, việc sửa đổi Quy 
chế quản lý homestay dù tạo điều kiện cho 
các hộ dân đăng ký homestay dễ dàng nhưng 
chắc chắn dẫn đến những cạnh tranh mới. “Do nhiều người dân chưa qua đào tạo 
về cách thức kinh doanh homestay sẽ nhìn nhận sai lệch về homestay như cách lưu 
trú rẻ tiền. Trong khi đó, quy chế cũng chưa chỉ ra người dân nên làm cái gì khi 
xây dựng homestay nên việc đầu tư sẽ không hiệu quả.  Vì vậy, nếu nơi nào cần 
Hội Homestay tư vấn chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ trong đầu tư. Đặc biệt, thành phố 
cũng nên hướng người dân chọn những loại hình dịch vụ phù hợp như nhà hàng, 
quán ăn, quầy bar… để hỗ trợ homestay, không nhất thiết phải cuốn vào đầu tư xây 
dựng homestay” - ông Thuận chia sẻ. 

Cần hiểu đúng về homestay 

Tại Quảng Nam, homestay bắt đầu hình thành từ năm 2009, đến năm 2013 
thì phát triển rộng khắp với tốc độ tăng bình quân hơn 40%/năm. Hiện toàn tỉnh có 
khoảng 400 homestay, với hơn 1.200 phòng, hầu hết tập trung tại Hội An. Bên 
cạnh những mặt được như giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập cho người 
dân, quảng bá các giá trị văn hóa… thì hoạt động của một số homestay Hội An thời 
gian qua đã bộc lộ những hạn chế và đi chệch hướng. Không ít homestay đơn 
thuần chỉ như một nhà nghỉ, nhà trọ giá rẻ chứ không còn là nơi du khách trải 
nghiệm các giá trị văn hóa bản địa. 

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An thừa nhận, đang có 
tình trạng homestay bán giá phòng rẻ mạt, nhưng thành phố khó can thiệp hoặc hạn 
chế sự ra đời của homestay. Sở dĩ có tình trạng này bởi homestay là hộ kinh doanh 
nên chỉ đóng thuế khoán theo số phòng (khoảng 500 nghìn đồng/tháng) dẫn đến 
homestay không ngại bán giá thấp. “Theo quy định mới homestay bây giờ phát 
triển dễ dàng hơn nhưng điều này lại khiến thành phố lo vì khách giá rẻ sẽ tới 
nhiều, ảnh hưởng đến hình ảnh Hội An. Chưa kể, phản ứng từ các khách sạn do các 
homestay phá giá.  Biết vậy nhưng thành phố không thể thực hiện trái tinh thần chỉ 
đạo của tỉnh, mình chỉ còn cách duy nhất là hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn như diện 
tích tối thiểu homestay, sân vườn… bao nhiêu là đạt, đồng thời tăng cường kiểm 
tra phòng ốc, cơ sở hạ tầng đảm bảo yêu cầu và đặc thù của Hội An, từ đó nâng 
cao chất lượng homestay” - ông Sơn nói. 

Ông Sơn cũng cho rằng, vấn đề đáng lo hiện nay là cách hiểu không đúng về 
homestay của một bộ phận người dân và du khách, kể cả ngành du lịch khi nghĩ 
homestay là một loại hình lưu trú chứ không phải là một sản phẩm du lịch có hàm 
lượng văn hóa, kiến trúc và trí tuệ. Kể cả trong quy chế cũng nhìn nhận homestay 
là “hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê”, đây là điều 
không đúng. “Thành phố đang kiến nghị Tổng cục Du lịch về cách hiểu homestay 
cho đúng bản chất của nó. Hãy dịch nghĩa tiếng Anh theo nghĩa thông thoáng 
“home” là mái ấm có người ở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với gia chủ chứ không 
đơn thuần chỉ là chỗ ở qua đêm” - ông Sơn phân tích. 

Vĩnh Lộc 

gia hoạt động kinh doanh 
homestay. 
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* Mở lối du lịch bền vững, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 
11/11/2018 

Chỉ trong thời gian ngắn từ giữa tháng 10/2018 đến đầu tháng 11/2018, hàng 
loạt chủ trương, quyết sách của UBND tỉnh và TP.Hội An về du lịch được ban 
hành nhằm thúc đẩy du lịch Quảng Nam phát triển bền vững. 

Từ Cù  Lao Chàm… 

Ngày 31/10 vừa qua Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc 
họp tiếp thu ý kiến đóng góp từ các sở, ngành trước khi thông qua Quy chế quản lý 
hoạt động tham quan và tổ chức dịch vụ du lịch tại Cù Lao Chàm (Hội An). Quy 
chế này hướng đến phát triển du lịch Cù Lao Chàm bền vững dựa trên cơ sở bảo vệ 
và khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường, bảo 
tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; khai thác hợp lý các tiềm năng về 
cảnh quan và lợi thế so sánh của đảo. Trước đó, ngày 15/10, một hội thảo về “Bảo 
tồn và phát triển bền vững Cù Lao Chàm” với sự tham dự của các nhà khoa học, 
nhà quản lý và doanh nghiệp du lịch cũng đã được tổ chức nhằm tìm giải pháp 
“cứu” Cù Lao Chàm trước những áp lực đang ngày càng gia tăng do du lịch mang 
lại. Gần đây nhất, ngày 01/11, UBND TP.Hội An cũng đã tổ chức tọa đàm “Du 
lịch Hội An hội nhập và phát triển”, qua đó chỉ ra các nguy cơ đe dọa đến sự tồn 
tại của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, như những biến đổi khắc 
nghiệt của môi trường tự nhiên cũng như sự tác động của con người… 

Theo ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, Cù Lao 
Chàm luôn là vấn đề quan tâm trong phát triển du lịch của thành phố. Trong đó, 
ngoài tình trạng ô nhiễm môi trường; cạn kiệt nguồn hải sản và tài nguyên… do du 
lịch phát triển quá "nóng" thì việc khai thác lén lút hải sản cũng rất đáng lo ngại. 
Dù những điều trên không mới kể từ khi Cù Lao Chàm phát triển du lịch nhưng 
luôn cấp thiết, đòi hỏi cần có giải pháp khắc phục. “Không những Cù Lao Chàm 
mà việc xây dựng kế hoạch và giải pháp hợp lý cho các điểm du lịch Hội An đều 
được thành phố chú trọng nhằm hướng đến sự phát triển bền vững và văn minh” - 
ông Sơn nói. 

…đến môi trường, điểm đến du lịch Quảng Nam 

Cùng với vấn đề du lịch Cù Lao Chàm, Hội An, hàng loạt quyết sách cũng 
đã được UBND tỉnh phê duyệt như Quy chế sửa đổi hoạt động homestay (31/10); 
Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng Nam (01/11) hay Dự thảo đề án “Hỗ trợ 
phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025”… nhằm thúc đẩy du 
lịch phát triển đúng hướng. Đặc biệt, Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng 
Nam có ý nghĩa tạo cơ sở điều chỉnh những hành vi, chuẩn mực của cá nhân, tổ 
chức tham gia hoạt động du lịch. Nhiều doanh nghiệp cho rằng đây là bước tiến 
lớn để môi trường du lịch tốt hơn và ngành du lịch Quảng Nam hướng đến sự văn 
minh, chuyên nghiệp. 

Ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho rằng, những động 
thái diễn ra liên tiếp thời gian qua đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối 
với vai trò, vị trí của ngành du lịch. Đặc biệt, du lịch đã được xác định là ngành 
kinh tế mũi nhọn, mang tính tổng hợp để từ đó có những cơ chế chính sách phù 
hợp nhằm thúc đẩy du lịch Quảng Nam phát triển mạnh mẽ. “Những chính sách, 
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cơ chế đã và sắp ban hành sẽ giúp du lịch Quảng Nam phát triển toàn diện, ổn định 
và bền vững, nhằm hiện thực mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch 
của miền Trung và cả nước” - ông Tường nói. 

Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua du lịch Quảng Nam luôn tăng trưởng 
bình quân 12 - 15%. Riêng 9 tháng đầu năm 2018 tổng lượng khách tham quan, 
lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt gần 4,8 triệu lượt, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Sự gia 
tăng du khách cũng đã tạo áp lực gay gắt đến môi trường, dịch vụ, sản phẩm điểm 
đến… Theo ông Võ Văn Vân – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam: “Việc ban 
hành các văn bản, chính sách của tỉnh thời gian qua sẽ giúp du lịch Quảng Nam 
phát triển chuyên nghiệp, bền vững, đồng thời cũng sẽ giúp doanh nghiệp du lịch 
hưởng lợi rất nhiều trong hoạt động kinh doanh của mình từ môi trường văn minh 
và ổn định” - ông Vân nhìn nhận. 

Gia Khang 

* Du lịch Hội An quá tải? bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 
13/11/2018 

Du lịch Hội An liệu đã quá tải? Đây là câu hỏi được các nhà quản lý du lịch 
cũng như lãnh đạo TP.Hội An đặt ra trong thời gian gần đây khi mà lượng khách 
không ngừng gia tăng. 

Tăng trưởng nóng 

Thống kê của Phòng VH và TT TP.Hội An cho thấy, từ năm 2013 - 2017 
tổng lượng khách đến Hội An đã tăng gấp 2 lần (từ hơn 1,6 triệu lên 3,3 triệu lượt), 
tốc độ phát triển bình quân 5 năm đạt gần 119%. Riêng 9 tháng đầu năm 2018, 
thành phố đã đón 4,55 triệu lượt, tăng 76,84% so với cùng kỳ (khách quốc tế: 3,4 
triệu, tăng 42,83%; khách Việt Nam: 1,15 triệu, đạt 98,06% so với cùng kỳ). Với 
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, từ năm 2013 – 2017 lượng khách 
cũng tăng gấp 2,45 lần, tốc độ phát triển bình quân 5 năm khoảng 126.5%. 

Sự gia tăng của khách bên cạnh mặt tích cực cũng mang đến nhiều hệ lụy, 
tác động tiêu cực đến các giá trị nhân văn, sinh thái, cảnh quan, môi trường, nhất là 
không gian phố cổ. Ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm VH-TT TP.Hội An thừa 
nhận, sự gia tăng khách chắc chắn sẽ gây bức bí cho Hội An, rõ nhất là quá tải khu 
phố cổ giờ cao điểm. “Năm nay, dự kiến phố cổ sẽ bán hơn 2 triệu vé tham quan, 
chia ra bình quân mỗi ngày có khoảng 5.500 lượt khách, cộng với người dân sinh 
sống và khách trốn vé…, con số ước khoảng 11 nghìn người trong phố cổ vào giờ 
cao điểm nên tình trạng quá tải là có” - ông Phùng nói. 

Giờ cao điểm tham quan phố cổ Hội An là 16 - 21 giờ. Tuy nhiên, theo ông 
Phùng, không thể giãn khách ra những thời điểm khác trong ngày do cơ chế phí, lệ 
phí phải đồng giá và Nhà nước không có cơ chế khuyến mãi. Chưa kể, phố cổ Hội 
An có nhiều cửa nên không thể khống chế lượng người vào phố cổ. “Nếu như việc 
bán vé theo giá dịch vụ thì mình có thể điều chỉnh kiểu như buổi sáng đến 10 giờ, 
một mệnh giá, từ 10 giờ đến 15 giờ là một mệnh giá, từ 15 giờ đến 19 giờ một 
mệnh giá và sau 19 giờ là một mệnh giá theo kiểu tăng dần…, nhưng không được. 
Đặc biệt, hiện tại có 17 ngõ kiệt vào phố cổ chưa kể đường sông,  điều này khác 
Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm hoặc Huế… là có một cửa nên có thể quyết định lượng 
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người vào, nên không có cách và cớ gì để hạn chế khách vào phố cổ” - ông Phùng 
chia sẻ thêm. 

Hội An có diện tích đất liền khoảng 45km2, trong đó phố cổ diện tích 
khoảng 2km2. Với dân số hiện nay khoảng 92 nghìn người nên mật độ dân số so 
với bình quân cả nước rất cao (gấp 7 - 8 lần) và khoảng 40 lần so với mật độ chuẩn 
thế giới. Riêng mật độ dân trong khu phố cổ hiện đã hơn 10 nghìn người/km2. 

Cần nghiên cứu khoa học 

Theo ông Phan Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, đã 
qua rồi cái thời thu hút khách bằng mọi giá, năm sau cao hơn năm trước, mà nên 
tập trung vào chất lượng, hướng về các đối tượng khách có lưu trú và chi tiêu cao. 
“Khách tham quan đông nhưng không lưu trú, không ăn uống, chi tiêu thì hiệu quả 
sẽ không cao vì chúng ta chỉ bán được vé tham quan, nhưng cái nhận lại được là sự 
ô nhiễm, ồn ào và chật chội. Mà thực tế Hội An đã quá chật chội rồi, bằng chứng là 
tình trạng kẹt xe, chen chúc trong phố cổ những giờ cao điểm ngày càng nhiều 
hơn” - ông Thanh nói. 

Thực ra, câu chuyện Hội An quá tải hay chưa quá tải đã được đặt ra từ vài 
năm gần đây nhưng dường như vẫn chưa có một nghiên cứu khoa học nào về vấn 
đề này, hầu hết chỉ mang tính cảm tính. Ông Hồ Tấn Cường – Phó Giám đốc Sở 
VH-TT&DL cho rằng, Hội An và Sở VH-TT&DL nên tổ chức một hội thảo 
chuyên đề về sức chứa của du lịch Hội An, hay đúng hơn Hội An đã thật sự quá tải 
chưa. “Theo tôi phải có một nghiên cứu khoa học về vấn đề sức chứa của di sản. 
Kiểu bao nhiêu khách là vừa nếu không đến một lúc nào đó sẽ vỡ. Đơn cử như Cù 
Lao Chàm bây giờ khách đã quá nhiều khiến tài nguyên cạn kiệt, nếu chúng ta 
không có giải pháp thì đến một lúc nào đó những sinh vật biển trên đảo cũng sẽ 
tuyệt chủng do du lịch số đông mang lại” - ông Cường cảnh báo. 

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, để khẳng 
định Hội An quá tải hay không phải có phân tích nghiên cứu khoa học cụ thể. Tuy 
nhiên, thời gian qua thành phố cũng đã xây dựng nhiều giải pháp như mở rộng 
không gian tham quan ra ngoài phố cổ về các vùng ven, làng nghề như Cẩm 
Thanh, Thanh Hà, Cẩm Kim. Riêng với không gian phố cổ, thành phố đã và đang 
xây dựng các giải pháp mở rộng phố đi bộ về phía đông đến các đường Phan Bội 
Châu, Nguyễn Duy Hiệu, kể cả Phan Châu Trinh cũng như di dời bãi đỗ xe xuống 
phía đông để giãn khách ra khu vực phía Chùa Cầu, nên áp lực về sức chứa của 
phố cổ sẽ thuyên giảm. 

Vĩnh Lộc 

* Khó giãn khách du lịch ra vùng ven, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam 
số ra ngày 16/11/2018 

Giãn khách ra các điểm du lịch vệ tinh của đô thị cổ Hội An và khu di tích 
Mỹ Sơn nhằm đa dạng hóa các điểm đến, đồng thời giảm tải áp lực cho di sản. Tuy 
nhiên, nhiều vùng ven các điểm du lịch vẫn chưa có sản phẩm đặc trưng nên 
phương án này gặp nhiều khó khăn. 

Vài năm trước, TP.Hội An đã tích cực xây dựng các điểm đến, đa dạng các 
loại hình du lịch ở vùng ven đô nhằm tạo ra sự phát triển bền vững theo định 
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hướng xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa. Nhờ đó, cộng đồng vùng ven đô thị 
cổ được hưởng lợi nhiều hơn từ hoạt động du lịch. Giờ đây, các điểm đến như rừng 
dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh), làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà), làng gốm Thanh 
Hà (phường Thanh Hà)… đã trở thành địa điểm ưa thích và không thể thiếu trong 
hành trình tham quan Hội An của du khách. Theo TS. Chu Mạnh Trinh (Ban Quản 
lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm), với du lịch cộng đồng, nông dân giờ đây ngoài 
việc lao động còn là người thuyết trình, hướng dẫn; trong khi đó du khách nhờ 
được tương tác, tìm tòi trong không gian mở lại gợi ý những hướng mới có thể tiếp 
thu để tạo ra sức hấp dẫn du lịch cho địa phương. 

Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều điểm du lịch ở các địa phương lân cận 
của Hội An vẫn chưa thể tạo ra được các sản phẩm đặc trưng nhằm tận dụng dòng 
khách từ Hội An. Ông Fumio Kato - Trưởng dự án JICA tại Quảng Nam cho rằng: 
“Du khách đến Quảng Nam hiện nay chủ yếu tương tác ở đô thị, còn ở vùng quê xa 
hơn thì khá hạn chế. Điều này khiến du khách bỏ lỡ khá nhiều cảnh quan, nét đặc 
sắc của địa phương”. 

Ở Điện Bàn, theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm nay, có khoảng 32 nghìn 
lượt khách lưu trú lại 2 resort ven biển với doanh thu hơn 360 tỷ đồng nhưng lượng 
khách tương tác đến các điểm du lịch khác thì khá ít ỏi khiến du lịch địa phương 
chưa tạo được sức bật. Với huyện Thăng Bình, tại cuộc tọa đàm về phát triển kinh 
tế địa phương thông qua du lịch và hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, ông 
Nguyễn Văn Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, dự kiến 
sắp tới tại làng rau Hưng Mỹ (xã Bình Triều) sẽ tổ chức hoạt động tham quan, du 
lịch cộng đồng để mở rộng không gian khám phá cho khách du lịch. 

Trong khi đó, theo số liệu từ Phòng VH và TT huyện Duy Xuyên, trong số 
350 nghìn lượt khách tham quan tại địa phương trong 10 tháng đầu năm 2018, có 
340 nghìn lượt tham quan tại khu di tích Mỹ Sơn, còn lại các địa điểm khác không 
đáng kể. Ông Đặng Văn Minh - Phó Trưởng phòng VH và TT huyện Duy Xuyên 
cho rằng: “Làng du lịch sinh thái cộng đồng Mỹ Sơn không thu hút du khách bởi 
đây là làng mới không mang đặc trưng riêng của các làng cổ. Ngoài ra, các địa 
điểm ngoài Mỹ Sơn chưa thu hút được dự án đầu tư nên rất khó để lôi cuốn khách 
du lịch”. Ông Minh cũng thông tin thêm, hiện trên địa bàn huyện đang triển khai 
các dự án tơ tằm, khách sạn, khu du lịch sinh thái…, hy vọng các điểm du lịch sẽ 
có sự khởi sắc trong thời gian đến. 

Quốc Tuấn 

* Khách lưu trú giảm mạnh, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 18/11/2018 

 “Chưa năm nào lượng khách lưu trú giảm sâu như năm nay” là phản ánh 
chung của nhiều khách sạn trên địa bàn TP.Hội An. Tình trạng càng bi quan hơn 
khi mùa du lịch quốc tế đã bắt đầu. 

 

Khách giảm 

Bà Nguyễn Thị Thanh – Giám đốc điều hành khách sạn Phú Thịnh cho biết, 
so với mọi năm lượng khách lưu trú tại Phú Thịnh sụt giảm nghiêm trọng. Cụ thể, 
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thời điểm này năm ngoái tỷ lệ lấp phòng đạt 90%, nhưng năm nay chưa tới một 
nửa. Thậm chí, dự báo  tháng 12 này tỷ lệ đặt phòng chỉ 35%. Nguyên nhân do 
khách Hàn Quốc quá đông khiến khách Tây không đến. “Nhiều khách châu Âu nói 
phố cổ bây giờ chật quá, trong khi khách Hàn Quốc, Trung Quốc rất đông và ồn ào 
nên họ không thích, do đó hủy tour rất nhiều” - bà Thanh nói. Để xoay xở, ngoài 
chủ động thay đổi sản phẩm, mở rộng thị trường hướng về khách cao cấp châu Á 
như khách Hàn Quốc đi lẻ hoặc theo nhóm bạn, gia đình… đơn vị cũng mở thêm 
các dịch vụ mới như tổ chức tiệc cưới, dịch vụ áo dài; spa tại khách sạn; tham gia 
các website chuyên giới thiệu khách châu Âu sang tổ chức đám cưới tại Phú Thịnh 
nhằm tạo doanh thu duy trì hoạt động. 

Tương tự, tại khách sạn Lantana, thời điểm hiện tại tỷ lệ đăng ký phòng chỉ 
khoảng 55 – 60%, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2017. Ông Nguyễn Trung 
Nguyên – Giám đốc điều hành khách sạn Lantana cho rằng, ngoài yếu tố khách Âu 
Mỹ không thích ồn ào thì năm nay thời tiết châu Âu cũng dễ chịu hơn nên lượng 
khách tránh đông không cao. Ngoài ra, một nguyên nhân cũng quan trọng là thời 
gian qua Hội An mọc lên nhiều khách sạn dẫn đến cạnh tranh giá khiến việc đón 
khách không đạt.    

Biến động thị trường khách 

Trong thời gian dài, thị trường khách quốc tế truyền thống của Hội An chủ 
yếu Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc. Tuy vậy, 5 năm trở lại đây (2013 - 2017) cơ cấu khách 
đã có những thay đổi. Nếu như năm 2013, ở 5 vị trí đứng đầu thị trường khách 
quốc tế đến Hội An lần lượt gồm Úc (93.144 lượt), Pháp (73.504 lượt), Anh 
(58.544 lượt), Trung Quốc (45.383 lượt), Đức (44.785 lượt) và Hàn Quốc xếp vị trí 
thứ 11 với 11.787 lượt, thì đến năm 2017 Hàn Quốc đã vươn lên vị trí đứng đầu 
với 250.315 lượt (tăng khoảng 21 lần), chiếm tỷ trọng 20,4% trong cơ cấu khách. 
Riêng 9 tháng đầu năm 2018, khách Hàn Quốc đã đạt con số hơn 297 nghìn lượt, 
chiếm tỷ trọng 26,6%. 

Thống kê cũng cho thấy, từ năm 2013 – 2017 tổng lượng khách lưu trú tăng 
gấp 1,95 lần, tốc độ phát triển bình quân 5 năm đạt gần 118% (khách quốc tế tăng 
2,05 lần, khách Việt Nam tăng 1,54 lần), công suất sử dụng phòng khoảng 54%. 
Qua 9 tháng đầu năm 2018  hơn 1,32 triệu lượt khách lưu trú lại Hội An, tăng 
18,29%  (khách quốc tế là 1,11 triệu lượt, tăng 20,66%; khách nội địa hơn 210 
nghìn lượt, tăng 7,2% so với cùng kỳ). 

Theo ông Võ Văn Vân - Giám đốc khách sạn Công đoàn Hội An, sở dĩ có sự 
chênh lệch giữa báo cáo và thực tế của các khách sạn là do một số nơi chuyên đón 
khách châu Á (Hàn Quốc, Trung Quốc) với số lượng lớn, chưa kể không ít cơ sở 
lưu trú đón khách giá rẻ dẫn đến tỷ lệ bình quân lưu trú chung cao. “Khách lưu trú 
sụt giảm chủ yếu nằm ở những khách sạn chuyên đón khách châu Âu, ngược lại 
với những khách sạn đón khách Hàn Quốc thì tỷ lệ có khi đạt 90%” - ông Vân 
phân tích. Tại Hội An, tính đến hết tháng 6.2018, toàn thành phố có 557 cơ sở lưu 
trú với 9.349 phòng, trong đó khách sạn là 141 cơ sở với 6.829 phòng, chiếm tỷ 
trọng 73,04%. 

Ông Kiều Cư – Bí thư Thành ủy Hội An cho rằng, nếu xét trên tỷ lệ cơ cấu 
khách sẽ thấy thị trường khách truyền thống giảm do khách Đông Bắc Á tăng quá 
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cao. Tuy nhiên, nếu tính số lượng thì khách Âu Mỹ vẫn có sự tăng trưởng. Dù vậy, 
con số 1,32 triệu khách lưu trú trong tổng số 4,55 triệu khách tham quan đến Hội 
An 9 tháng đầu năm là quá ít, đây cũng là vấn đề thành phố cần xem xét để có 
quyết sách hợp lý nhằm lưu giữ khách tốt hơn. “Thành phố cần tính toán kêu gọi 
đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, nhà hàng đẳng cấp, nhất là những khu 
vui chơi giải trí về đêm cho khách nước ngoài nhằm giữ khách ở lại lâu hơn. Vì 
nếu khách đến không ở, không ăn, không mua sắm… chắc chắn hiệu quả du lịch sẽ 
không cao” - ông Kiều Cư nói. 

Vĩnh Lộc 

* Ngày 18/11/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: "Đòn sấp ngửa" từ 
thuyền thúng  

Dịch vụ thuyền thúng làm du lịch ở rừng dừa Bảy Mẫu (Cẩm Thanh, TP.Hội 
An), ngoài hiệu quả thu hút du lịch, đem lại lợi nhuận cho bà con, thì chuyện đua 
nhau mở nhạc ầm ĩ, ảnh hưởng sinh thái, sinh hoạt của người dân, khiến một bộ 
phận khách châu Âu, châu Mỹ không đến, làm cho chính quyền phải ra tay chấn 
chỉnh. Khi nhạc “kẹo kéo” từ từ giảm volume, thì cũng bắt đầu lộ ra những cú 
“sấp, ngửa” từ chuyện trăm hoa đua nở… thuyền thúng. 

Anh Lê Văn Vũ, thôn phó thôn Thanh Nhứt đang ngồi viết giấy mời bà con 
dự Ngày hội Đại đoàn kết. Anh  cũng là chủ cơ sở sản xuất tre, dừa cùng với anh 
Lê Công Thắng. Chỗ tôi và anh ngồi là căn nhà nhỏ nấp mình dưới bạt ngàn dừa 
nước nằm bên đường liên thôn. Dừa được kết từng liếp phơi dọc lối đi. “Tôi làm 
nghề dừa nước từ năm 1990, nhưng năm ngoái tới chừ là bắt đầu đi xuống” - anh 
nói. “Không có nhu cầu hả?”. “Cầu rất cao, nhưng cung không nổi cũng vì không 
có người”. “Giá nhân công thấp nên người ta bỏ…?”. “Không, do mấy cái thuyền 
thúng”. Anh buông bút, nói liền một mạch: “Khách Hàn Quốc, Trung Quốc kéo tới 
đi du lịch thuyền thúng ngày càng đông, nên thợ bỏ hết. Đây, họ bơi thuyền, ngày 
trung bình từ 200 - 500 nghìn đồng, vừa bơi vừa chơi, sướng hơn làm cho mình”. 
“Làm thợ kết lá dừa, làm nhà cửa bằng tre, dừa, ngày công bao nhiêu?”. “300 - 320 
nghìn đồng, nhưng cực lắm, phải lội bùn, đốn, phơi, về kết lá, trong khi đó, nếu bơi 
thuyền ngày 4 suất, mỗi suất 30 - 40 phút là có 400 nghìn đồng, chưa kể tiền khách 
cho thêm, làm xong về nhậu, lại nghe nhạc suốt ngày đã tai. Một số người thì 
chuyển qua bán trái cây, hàng lưu niệm, khỏe cái xác…”. “Vậy cơ sở anh có từ 
chối đơn đặt hàng không?”. “Có chứ, đâu dám nhận, trung bình ở chúng tôi 10 
người làm thường xuyên, nay 3 người làm giỏi đã bỏ đi rồi. Ví dụ làm một công 
trình kết 15 ngày như trước đây, thì nay phải một tháng, lạng quạng là lỗ liền. 
Nhiều công trình người ta hối, mình làm không kịp, mang tiếng lắm. Thêm nữa, 
trước đây dừa nước nằm cạnh các biền cỏ ven sông, nay các nơi đó bị đào hết, dừa 
chặt ra không có chỗ phơi, phải tìm mặt bằng rộng phơi thì tốn công vận chuyển, 
phải tận dụng lề đường để phơi”. 

Anh Vũ dẫn tôi ra sau nhà, đi ven con đường vào xóm. Dừa đã được chặt, 
phơi khô, chờ kết tấm nhưng thiếu thợ. Cách nhà anh chừng 100 mét, là một biệt 
thự của tư nhân nằm lẫn trong vườn dừa xanh um. “Anh thấy đó, nhà bê tông, 
nhưng họ lợp dừa, làm chòi dừa, dựa hẳn vào dừa làm không gian sống. Bây giờ 
làm khách sạn nào cũng kêu làm chòi dừa. Ở Cát Bà, Phú Quốc, Củ Chi nhu cầu 
làm lớn lắm, ở đây chở dừa tới tận nơi để làm. Tôi có một mối ở Nhật Bản, họ nói 
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làm nhà khép kín, toàn dừa, nhưng tôi từ chối vì thiếu người, lại bất đồng ngôn 
ngữ”. Anh nói trong tiếc rẻ, nhẩm tính ở xã này, nếu là chủ cơ sở làm tre, dừa như 
anh và anh Lê Công Thắng, thì có chừng 15 người, nhưng số chủ “giải nghệ” vì 
kêu không ra thợ đã  lên tới con số 5 rồi, trong đó thôn Thanh Tam Đông có 3 chủ. 
Dừa vẫn xanh, nhưng bụng dạ những người như anh thì đang… héo. Như cố vớt 
vát nỗi lo lắng, anh nói thêm: “Mấy ghe đi biển cũng chết vì thuyền thúng, anh cứ 
xuống thôn 7 là biết liền”. 

May quá, ông Võ Chức thôn Thanh Tam Tây đang có ở nhà.  Người đàn ông 
tuổi 60 lực lưỡng như võ sĩ hạng nặng, cười thật hiền. “Tôi đi biển từ nhỏ, nhưng 
bỏ nghề rồi”. “Nghe mấy ông làm dừa nói dân biển cũng đang “ngáp”…”. “Mấy 
ông dừa cũng như tụi tôi, mệt lắm. Năm ngoái kêu “bạn” không ra, tôi phải bán cái 
ghe. Ở đây còn hai chiếc nữa, kêu bán không ai mua. Bên Cẩm Nam, ghe nằm hết 
bờ, chủ đi lên đi xuống thấy nản theo”. “Bạn” làm khó phải không?”. “Thôi khỏi 
nói, phải chìu chuộng, đưa tiền, vàng cho mượn, rồi hầu rượu”. “Chừng nớ còn đỡ” 
- bà Võ Thị Thận, em ruột ông Chức thở ra cái ào, góp chuyện - “Thằng con tôi có 
cái ghe, đang đậu ở nhà đó, đi kêu “bạn”, “bạn” nói liền: Mai tối có đám giỗ, đưa 
mượn 1 triệu đồng đi! Mười ngày sau nó nói nữa: Chuẩn bị đám cưới, cho mượn 
thêm đi… Có đứa nợ 5 triệu không trả, mà mình đâu dám nói”. 

Ông Chức cười như méo: “Ngày xưa “bạn” đi với chủ, là biết vá lưới, phụ 
chủ tùm lum việc, thân thiết lắm, chừ tàu vô bờ là mình phải đưa họ lên, hầu rượu 
đàng hoàng”. “Cha mẹ tôi không sợ bằng sợ “bạn”, hắn biểu tôi quỳ lạy tôi cũng 
làm” - bà Thận nói giọng cay đắng, mắt buồn như muốn rụng rơi - “Ở đâu không 
biết chứ ở đây mà kêu được bạn là mừng lắm”. “Trăm sự cũng tại cái thúng?”, đáp 
trả câu hỏi của tôi, ông Chức gật cái rụp: “Bơi thúng, lẹt phẹt chơi chơi, tháng cũng 
bét nhất 5 triệu, ngày mô cũng làm, chiều ăn nhậu, tối ở nhà với vợ con, chứ đi 
biển, như mùa ni, đi 5 bữa nghỉ 15 bữa, mùa ni đi “bạn” làm mà được 500 nghìn 
đồng/ngày là giỏi lắm rồi”. 

Nói rồi ông Chức rành rẽ: “Nghề giã cào 6 người/ghe, nếu chỉ 3 người thôi, 
kêu thêm không được, thì phải bán. Khổ hơn là làm nghề câu, cần phải 10 người, 
có chủ kêu đưa 10 triệu từ vay nóng, mà “bạn” không chịu đi. Ghe lưới trích trước 
đây tại xã ni có chừng 40 chiếc, nay bán hết, chỉ còn 3 chiếc. Đi biển chừ khó trăm 
bề, nguồn cá cạn kiệt, ghe càng ít, mà đi ít là không tốt đâu, ví dụ đông ghe, ông 
chạy lên, tui chạy xuống, nếu có cá là thông tin nhau, chứ chừ đi ra có 1 - 2 chiếc, 
đánh một mẻ mà không có, thì về chứ ở làm chi. Trúng bữa có cá thì không nói 
làm chi, bữa không có là “bạn” so bì: Kiểu ni thua thằng ở nhà bơi thúng. Cả Cẩm 
Thanh chừ nằm bờ 50 chiếc, tội nhiều đứa sắm ghe …”. 

Ông Chức chưa dứt lời, bà Thận chen vô liền: “Con gái Tám Được có cái 
tàu mới sắm cả tỷ bạc, chừ chờ bán không ai mua, bởi 3 người “bạn” đi làm rủ 
nghỉ một lần”. “Thì ở đây còn hai chiếc giã, bán nửa giá cũng không mua tề” - ông 
Chức xót xa - “Từ tháng 8 bắt đầu nghỉ lai rai miết tới tháng 3 mới làm lại”. “Tôi 
hỏi chú, nghỉ như rứa, không khổ răng được, hao tổn, dầu mỡ, phải, không, nếu 
không đi thì lấy chi ăn?” - bà Thận buồn xo. “Nhà chị có ghe mới hả?”. “Ừ họ 
đóng 300 triệu, thằng rể tôi mua lại 40 triệu”. “Rẻ quá hè…”. “Ghe mua tính mét 
khối gỗ mấy chục triệu, bán ra thì như củi”, ông Chức cười như mếu. Bà Thận kết 
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thúc chuyện: “Ghe đắp lá nằm bờ như cá. Bán chứ để làm chi, cứ neo miết, lụt tới 
nó chìm là chết nữa”. 

 “Uống nước đi em”. Ông Chức nhắc tôi, điệu bộ thong thả. “Chú nghỉ rồi, 
chừ làm cái chi?”. “Bơi thúng chứ chi” - ông cười to. Tôi suýt trố mắt. “Tôi bán 
tàu được 3 bữa thì bắt đầu bơi thúng. Tôi bơi vào buổi chiều, chừng 13 giờ thì bắt 
đầu. Trung bình mỗi ngày kiếm chừng 200 nghìn đồng. Ví dụ đi với hai khách, thì 
thường nó “bo” thêm 10 đô”. Cạnh chỗ ông là mấy con chim, cá hình được kết từ 
lá dừa: “Bán hả?”. “Bán chi, đưa cho khách, họ mua hay không thì tùy, cho họ 
cũng được, thường thì họ đưa mình 1 đô”. “Chú làm rứa, hỏi thiệt, chú có tiếc nghề 
không?”. “Lớn tuổi rồi, tiếc chi nữa, thấy cũng bình thường, đi không được thì bán. 
Mỗi ngày bơi thúng, coi như thể dục hai tiếng đồng hồ, vừa bơi vừa chơi, lại mở 
nhạc nghe nữa, rồi cũng nhảy với khách, nhảy đại cho vui mà…”. Ông cười hì hì. 
“Coi bộ chú cũng đỡ hè, có mô như nhiều người. Lúc nãy nói chuyện với ông Vũ 
làm dừa, thấy tội quá, nghĩ nghề biển, làm dừa lá là nghề truyền thống của xã, chừ 
thiên hạ dần thoái lui rồi…”. “Thì đương nhiên, ai cũng tính tới chuyện cơm áo, 
làm chi có tiền mà nhàn hạ thì làm thôi, ai ngon thì bao luôn hết đi, trả đủ cho họ?! 
Dừa cũng chết đứng rồi, tôi có hai sào, 30 - 40 tuổi chứ ít đâu, kêu bán nhưng có ai 
mua đâu…”. 

Tiếng nhạc “kẹo kéo” đâu đó vang lên lúc chát chúa lúc xập xình, bụng nghĩ 
vui từ nay mà đi thi nhảy, dân Cẩm Thanh chắc vô địch. Bà vợ ông Chức cười: 
“Khoảng 15 giờ chiều em xuống đó, vui lắm!”. 

Trung Việt 

* “Đêm phố cổ Hội An” vẫn là nét hấp dẫn du khách, bài viết đăng trên 
Báo Dân Trí số ra ngày 18/11/2018 

Cứ đến 14 âm lịch hằng tháng, phố cổ Hội An lại lộng lẫy với hội hoa đăng 
trên sông Hoài. Khi tất cả ánh đèn điện vụt tắt, cả khu phố trở nên huyền ảo, 
nhuốm màu cổ tích dưới ánh sáng lung linh của đèn lồng. 

Nhiều khách du lịch đôi ba lần trở lại Hội An, đều có ý muốn đặt chân đến 
vùng đô thị cổ này vào những lúc Hội An tổ chức “Đêm phố cổ”. Bây giờ, sự kiện 
văn hóa này đã trở thành lễ hội - một hoạt động góp phần định danh cho bản sắc 
lẫn du lịch Hội An. 

Kể từ năm 1998, chính quyền Hội An bắt đầu tổ chức Lễ hội đêm rằm vào 
đêm 14 âm lịch hằng tháng. Khi đó, cùng với ánh trăng thanh mới tỏ và trời cao là 
cả màu sắc đa dạng của những chiếc đèn, các con phố chỉ là không gian cho du 
khách đi bộ. Khách đến tham dự như sống lại khung cảnh xưa với lối kiến trúc cổ 
hào vào không gian huyền ảo, thơ mộng ở Hội An. 

Dọc theo các tuyến phố, ánh đèn điện chìm khuất bởi màu sắc của đèn lồng 
trên các khung cửa gỗ. Thành phố Hội An trầm lắng, dù lễ hội với lượng lớn du 
khách nhưng mọi thứ luôn chuyển động rất nhẹ nhàng, thư thái và an toàn. 

Cùng với quang cảnh phố về đêm được tái hiện như một Hội An thế kỷ XX , 
một đoạn phố được dựng lại sinh hoạt của nhiều thập niên trước, khi Hội An vẫn 
còn thưa vắng du khách. Những chiếc áo dài của đàn ông, phụ nữ được vận để “bát 
phố” hay những nhóm sinh hoạt văn nghệ đường phố đã từng là niềm tự hào của 
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phố cổ. Cùng với đó là trò chơi bài chòi, sinh hoạt văn hóa dân gian từ những trò 
chơi truyền thống mang đến sự thích thú, hấp dẫn cho du khách. 

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch TP Hội An - chia sẻ: “Chính “Đêm 
phố cổ” là tác nhân rất lớn để Hội An được mệnh danh là mảnh đất của lễ hội, là 
địa phương giỏi làm du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa. Tuy nhiên, Hội An 
cũng đang thực hiện song song thêm các sản phẩm du lịch về đêm khác, góp phần 
đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách đến với vùng đất di khách…”. 

N.Linh 

5. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 

* Chọn xong nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp gần 86 tỷ đồng tại TP. 
Hội An, thông tin đăng trên Báo Đấu Thầu số ra ngày 01/11/2018 

Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư và xây dựng TP. Hội An vừa cho biết, 
Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An là nhà thầu trúng Gói thầu Thi 
công xây dựng, lắp đặt thiết bị và nghiệm thu điện chiếu sáng thuộc Dự án Công 
viên Hội An với giá trúng thầu 85.823 triệu đồng (giá gói thầu 93.223 triệu đồng, 
chênh lệch giảm 7.400 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 7,9% thông qua đấu thầu rộng 
rãi). 

Thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố 
định. 

Gói thầu nêu trên sử dụng ngân sách tỉnh Quảng Nam 70 tỷ đồng, phần còn 
lại sử dụng ngân sách TP. Hội An. Có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó Công 
ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Quang Đại Việt và Công ty CP Xây dựng và kinh 
doanh nhà Tam Kỳ bị loại ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; Công ty 
CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam bị loại ở bước đánh giá về tài chính. 

Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An có vốn điều lệ gần 30 tỷ 
đồng, địa chỉ tại TP. Hội An. Trong vòng 3 năm trở lại đây, Công ty được công 
khai trúng 10 gói thầu, trong đó có 8 gói thầu nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Công ty đang trong thời gian thi công 4 gói thầu với tổng giá trúng thầu là 245 tỷ 
đồng. 

Khánh Ngọc 

* Hội An – “Thiên đường” đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, bài viết 
đăng trên Báo Thanh Niên số ra ngày 01/11/2018 

Nằm trong hành lang kinh tế năng động của khu vực miền Trung với lợi thế 
đường bờ biển dài, tập trung nhiều di sản thiên nhiên, Hội An tạo sức hút lớn đối 
với các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. 

Khi tâm điểm đổ dồn về bất động sản Hội An 

Trong vòng 10 năm trở lại đây, Đà Nẵng - Hội An vẫn đang là “song cực” 
phát triển giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng mới của thị trường bất động sản (BĐS) 
miền Trung. Tuy nhiên, thị trường đang có sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư với 
nhiều dấu hiệu rất đáng chú ý. 

Theo báo cáo thị trường BĐS quý 3/2018 của Hiệp hội Môi giới BĐS Việt 
Nam, nếu như thị trường địa ốc Đà Nẵng nhìn chung có sự trầm lắng thì tại địa bàn 
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Quảng Nam, mọi thứ lại đang diễn biến rất sôi động. Hội tụ đầy đủ các lợi thế của 
một thị trường mới nổi, cộng với tình trạng khan hiếm sản phẩm BĐS tại Đà Nẵng 
đã khiến Quảng Nam nói chung, mà đặc biệt là khu vực Hội An trở thành điểm 
nóng. 

Hơn 3 năm trở lại đây, sự đổ bộ của hàng loạt dự án lớn nhỏ, hầu hết là BĐS 
du lịch - nghỉ dưỡng với số vốn lớn từ vài trăm đến vài nghìn tỉ đồng đã khiến thị 
trường BĐS Hội An chứng kiến sự tăng trưởng nhảy vọt. Đơn cử như ở khu vực xã 
Cẩm Thanh - TP.Hội An, nơi mà dự án quần thể biệt thự nghỉ dưỡng mang tên 
Casamia với quy mô gần 16 ha đang triển khai, giá đất chuyển nhượng đã tăng gấp 
đôi lên mức 15-17 triệu đồng/m2. Ở một số vùng phụ cận với dự án này, giá đất 
cũng đã tăng thêm 10% mỗi tháng như một sự cộng hưởng từ làn sóng đầu tư. 

Casamia - “Kho báu vĩnh cửu” dành tặng nhà đầu tư thông thái 

Nằm trong lõi khu rừng dừa Bảy Mẫu - nơi được UNESCO công nhận là 
khu dự trữ sinh quyển thế giới, có thể thấy Casamia sở hữu “tọa độ vàng” vô cùng 
đặc biệt và hiếm có tại Hội An. Ngoài lợi thế quy hoạch mà không phải mô hình 
BĐS sinh thái - nghỉ dưỡng nào cũng có được, dự án còn có sự kết hợp độc đáo 
giữa quần thể các biệt thự nổi ven sông với bến du thuyền tại mỗi căn biệt thự - 
một thiết kế độc tôn chưa từng có ở bất cứ dự án BĐS nghỉ dưỡng nào tại Hội An 
từ trước đến nay. 

Trên bình diện lợi ích bền vững, giá trị của một dự án như Casamia còn nằm 
ở khả năng kết nối vào quy hoạch vùng trong chỉnh thể phát triển bền vững của cả 
một khu vực, hay như cách nói dân gian là “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận 
lộ’’. Về đường bộ, chỉ cách sân bay Đà Nẵng 30 km trên “trục đường tơ lụa’’ nối 
liền Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ. 

Không chỉ thuận tiện đường bộ đường không, dự án khơi thông dòng sông 
Cổ Cò khởi động đầu năm 2018 sẽ hiện thực hóa việc kết nối giao thông đường 
thủy nội địa giữa 2 địa phương vào cuối năm 2020. Triển vọng to lớn này đang tạo 
nên cú hích, khiến nhiều nhà đầu tư BĐS an tâm rót hàng ngàn tỉ đồng vào các dự 
án sân golf, khu vui chơi giải trí, resort nghỉ dưỡng… quần tụ tại nơi đây. Còn với 
Casamia, vị thế dự án sẽ càng được củng cố vững chắc bởi nằm trọn trong thủy 
vực mênh mông của khu dự trữ sinh quyển, nơi duy nhất có mực nước thay đổi 
hằng ngày đảm bảo khả năng di chuyển thông suốt cho các bến du thuyền tại gia. 

Với mục tiêu hiện thực hóa tham vọng đưa dự án trở thành “Kho báu vĩnh 
cửu” giữa không gian thanh bình của Hội An, bằng một quy hoạch phát triển bền 
vững theo mô hình “quần thể biệt thự nổi sinh thái với bến du thuyền riêng tại 
gia’’, Casamia còn theo đuổi một “hệ giá trị kép” thể hiện tầm nhìn trăm năm của 
chủ đầu tư Đạt Phương. Đó là kiến tạo giá trị sinh lời “truyền đời” cho các nhà đầu 
tư BĐS thông thái: vừa sở hữu vĩnh viễn tài sản biệt thự nghỉ dưỡng, vừa có thể tái 
đầu tư và chuyển đổi nguồn lợi kinh doanh. 

Theo số liệu của hãng tư vấn BĐS du lịch Alternaty, Hội An đón khoảng 4,4 
triệu lượt khách mỗi năm, trong đó chỉ 32% là khách lưu trú tại địa phương. Đồng 
thời, khách đến Hội An đã phân bố đều quanh năm chứ không chỉ tập trung vào 
các tháng du lịch cao điểm. Do đó, nhu cầu về nguồn cung BĐS nghỉ dưỡng sẽ 
ngày càng tăng và tạo nên cơ hội kinh doanh hấp dẫn “tiền tươi thóc thật” cho các 
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nhà đầu tư nhanh nhạy. Nếu nắm bắt được xu thế này, ngoài một tài sản đáng giá 
mang tính kế thừa, chủ nhân sở hữu biệt thự tại Casamia sẽ còn được bảo đảm một 
nguồn sinh lợi bền vững, xứng đáng là một “kho báu vĩnh cửu”, một “biểu tượng 
thịnh vượng vượt thời gian”. 

Theo Báo Thanh Niên 

* Sớm di dời lò mổ gia súc ra khỏi trung tâm Hội An, bài viết đăng trên 
Báo Công An Thành Phố Đà Nẵng số ra ngày 03/11/2018 

Lò mổ gia súc tại khối phố Sơn Phô 1, P. Cẩm Châu, TP Hội An (Quảng 
Nam) được xây dựng cách đây hơn 20 năm, phục vụ việc giết mổ gia súc tập trung, 
phân phối cho các chợ, siêu thị, nhà hàng... trên địa bàn Hội An. Đến nay, qua 
hàng chục năm tồn tại lò mổ đã xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường, là một "điểm 
trừ" đối với một thành phố phát triển du lịch sinh thái như Hội An. Vì vậy, người 
dân địa phương, đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị và phản ánh tại các buổi tiếp xúc 
cử tri yêu cầu địa phương sớm có phương án sớm di dời lò mổ ra khỏi trung tâm 
thành phố nhưng đến nay lò mổ vẫn cứ tồn tại. 

Bà Nguyễn Thị Hương, một người dân có nhà cạnh lò mổ này cho biết: 
"Trước đây khi thành phố chưa phát triển, mật độ giao thông, khách du lịch đến 
đây chưa nhiều thì lò mổ nằm ở đây còn chấp nhận được. Song hiện nay Hội An đã 
là thành phố du lịch rồi mà lò mổ vẫn còn thì khó coi quá. Sau khi mổ xong người 
ta dội nước chảy lênh láng, bốc nùi hôi tanh. Nước thải chảy xuống cống nhưng 
cống ở đây tương đối nhỏ dẫn đến thường xảy ra tình trạng "trào ngược dạ dày". 
Chưa kể trời mưa thì nước tràn lan khắp nơi...". 

Cũng theo người dân, ngoài gây ô nhiễm môi trường, lò mổ còn gây tiếng 
ồn. Thông thường, khoảng từ 16 giờ mỗi ngày heo sẽ được tập trung về lò, khoảng 
1 giờ đến 6 giờ sáng là giờ mổ. "Heo bị nhốt cứ cắn nhau kêu inh ỏi, chưa kể đến 
cứ giữa khuya và sáng sớm việc mổ heo cứ như "ma trận" hỗn độn âm thanh. Hết 
tiếng heo kêu thất thanh thì đến tiếng người ta dùng thanh sắt đập heo inh tai nhức 
óc", một người dân địa phương ngao ngán. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lò mổ ở khối phố Sơn Phô 1 diện tích gần 
500m2  gồm lò mổ và nơi để nhốt gia súc. Hiện tại, lò mổ đã cũ kỹ, xuống cấp 
nghiêm trọng. Do nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh có rất nhiều khách sạn, 
nhà nghỉ phục vụ khách du lịch nên các chủ cơ sở kinh doanh cũng mong muốn lò 
mổ sớm được di dời. "Nhiều khách du lịch đến ở tại khách sạn của tôi họ cũng lắc 
đầu ngao ngán vì bất ngờ với tiếng heo kêu giữa đêm khuya. Được giải thích là gần 
lò mổ, họ thông cảm nhưng chắc chắn lần sau họ không dám quay lại đây nữa", chị 
Thanh, chủ một khách sạn phân trần. 

Trên thực tế, việc giải "bài toán" lò mổ xuống cấp, ô nhiễm môi trường cũng 
đã được các ngành chức năng TP Hội An và tỉnh Quảng Nam bàn tới. Tuy nhiên, 
vì xác định cần phải di dời nên lò mổ không được đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Lãnh 
đạo UBND TP Hội An cũng nhận thấy việc lò mổ nằm ở khu vực này không phù 
hợp với quy hoạch, là "rào cản" cho sự phát triển của thành phố du lịch nên dự 
định di dời lò mổ này lên P. Thanh Hà, lò mổ cũ sẽ quy hoạch cho xây dựng khách 
sạn hoặc các công trình phục vụ du lịch. Về phần kinh phí cũng không phải đáng lo 
bởi việc khai thác đấu giá lò mổ là rất cao. Vấn đề hiện nay là vẫn còn nhiều ý kiến 
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trái chiều và Sở Công thương vẫn chưa đồng ý chủ trương vì cho rằng di dời lò mổ 
lên Thanh Hà nơi có khu công nghiệp sẽ gây ô nhiễm môi trường. "Hiện tại không 
còn nơi nào phù hợp hơn là dời lên trên đó, đất đã bố trí sẵn. Vì mục tiêu phát triển 
của Hội An, thành phố sẽ quyết tâm với chủ trương này nhằm sớm triển khai xây 
dựng lò mổ mới trong năm 2019, đồng thời giải quyết dứt điểm những bất cập, tồn 
tại ở lò mổ cũ kéo dài trong suốt thời gian qua", ông Nguyễn Văn Sơn- Phó Chủ 
tịch UBND TP Hội An cho biết. 

Thành Danh 

* Hội An sẽ mở rộng phố đi bộ thông tin đăng trên Báo Tổ Quốc số ra 
ngày 3/11/2018 

Sắp tới thành phố Hội An sẽ xây dựng 3 trung tâm đón tiếp khách, ngoài ra 
cũng sẽ mở rộng phố đi bộ xuống đường Phan Bội Châu nhằm giảm áp lực phố cổ. 

Đồng thời, thành phố cũng sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch Hội An đặc thù 
dựa trên những giá trị văn hóa của Hội An để níu chân du khách, hướng đến sự 
phát triển bền vững. 

Theo Phòng Văn hóa thông tin thành phố Hội An cho biết, kể từ khi khu phố 
cổ được công nhận Di sản văn hóa thế giới (1999) du lịch Hội An phát triển khá 
nhanh với tốc độ tăng trưởng khoảng 15%/năm. Thống kê 5 năm gần đây cho thấy, 
khách du lịch đến Hội An tăng gấp 2 lần, từ khoảng 1,6 triệu lượt (2013) lên trên 
3,3 triệu lượt (2017), tốc độ phát triển bình quân 5 năm (2013 - 2017) gần 119%. 
Riêng 9 tháng đầu năm 2018, Hội An đã đón 4,55 triệu lượt khách, tăng 76,84% so 
với cùng kỳ. 

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. 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. 

Lan Phạm 

* Trả lại môi trường trong lành khu vực Chùa Cầu bài viết đăng trên 
Báo Công An Thành Phố Đà Nẵng số ra ngày 12/11/2018 

Cuối  tháng 11/2018, dự án cải thiện môi trường nước quanh khu vực Chùa 
Cầu, Hội An, Quảng Nam có vốn đầu tư hơn 243 tỷ 515 triệu đồng sẽ đi vào vận 
hành. Đây là nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản và vốn 
đối ứng từ ngân sách Nhà nước đầu tư cho dự án với hy vọng, nguồn nước xả ra 
kênh Chùa Cầu hết ô nhiễm, góp phần cải thiện điều kiện cảnh quan môi trường, 
nâng cao giá trị di tích biểu tượng của Hội An này... 

Nhiều năm qua,  nước ở lòng kênh dưới chân di sản Chùa Cầu bị ô nhiễm  
nghiêm trọng. Theo số liệu  khảo sát  của  Viện Công nghệ môi trường (Viện Khoa 
học và công nghệ Việt Nam) cho thấy, hàm lượng một số chất đo được tại các  
điểm quanh khu vực Chùa Cầu đã vượt giới hạn quy định về mức độ ô nhiễm.  
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Nguyên nhân là do nước thải từ hàng nghìn hộ dân, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh tại các phường Minh An, Cẩm Phô, Tân An... xả thẳng ra 
dòng kênh Chùa Cầu. Chính quyền TPHội An đã tìm nhiều giải pháp để hạn chế 
tình trạng ô nhiễm như bơm nước từ sông Hoài vào ống ngầm đưa lên phía đầu con 
kênh để đẩy nước bẩn chảy ra sông, nạo vét lòng kênh... nhưng tình trạng ô nhiễm 
vẫn không thể cải thiện, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tham quan, du lịch tại di tích 
Chùa Cầu  và khu vực trung tâm phố cổ Hội An. Thành phố từng có dự án xử lý 
nước thải do Pháp tài trợ nhưng không đấu nối được với khu vực Chùa Cầu, lòng 
kênh Chùa Cầu vẫn bị ô nhiễm trầm trọng... 

Để cứu lấy Chùa Cầu, cứu phố cổ Hội An, tháng 8/2014, UBND tỉnh Quảng 
Nam đã có Quyết định "Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện chất 
lượng nước tại khu vực Chùa Cầu, TP Hội An" do UBND tỉnh Quảng Nam chủ 
quản, UBND TP Hội An làm chủ đầu tư, đơn vị quản lý thực hiện là Ban QLDA 
Cải thiện chất lượng nước khu vực Chùa Cầu, TP Hội An. Đặc biệt, nhà thầu xây 
dựng và đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát là các công ty đến từ Nhật Bản. Dự án 
gồm nhiều hạng mục gồm, Trạm xử lý nước thải đặt tại phường Cẩm Phô rộng 
3.752m2, công suất 3.000-5.000m3/ngày đêm,  các hạng mục phụ trợ và nâng cấp 
kênh thoát nước dẫn đến trạm xử lý nước thải dài 1,6 km với hệ thống thiết bị điện 
và dây chuyền công nghệ xử lý nước thải đồng bộ. Công trình áp dụng công nghệ 
xử lý nước tiên tiến năng lượng thấp, với mục tiêu:  Không chỉ cải thiện môi 
trường  khu vực, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn xả thải trước 
khi xả ra kênh Chùa Cầu,  góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, nâng cao giá 
trị di tích Chùa Cầu và xử lý nước sinh hoạt cho hơn 1.000 hộ gia đình ở các khu 
đô thị Thanh Hà, Cẩm Hà, Tân An, Cẩm Phô và Minh An.        

Ông Phạm Văn Điểu - Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng 
TP Hội An, khẳng định: "Nhật Bản là quốc gia có nhiều công nghệ tiên tiến trong 
việc xử lý nước thải và phía Nhật cũng cam kết hiệu quả vận hành sau bàn giao. 
Do vậy, chắc chắn sau khi nhà máy đi vào hoạt động, toàn bộ nước thải sẽ được 
thu gom và xử lý môi trường nước ở Chùa Cầu sẽ được cải thiện. Việc thu gom, xử 
lý nước thải không chỉ tiến hành ở khe Ô Ồ và khu vực Chùa Cầu mà tiếp đó sẽ mở 
rộng ra một số khu dân cư lân cận để cải thiện nước thải tại Hội An...". Triển khai 
từ tháng 3/2017, sau 2 năm thi công, Dự án Cải thiện chất lượng nước tại khu vực 
Chùa Cầu chuẩn bị đưa vào vận hành. Đơn vị thi công đang thực hiện những công 
đoạn cuối cùng là cấy vi sinh vào dây chuyền xử lý của nhà máy xử lý nước thải. 
Đầu tháng 11 vừa qua, JICA và đơn vị thi công đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao 
công trình cho TP Hội An vận hành thử, xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi thải ra 
sông Hoài. UBND TPHội An đã có Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công 
trình gửi UBND tỉnh và ngành chức năng tỉnh Quảng Nam, đề nghị Sở Xây dựng 
Quảng Nam tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Dự 
án được đánh giá, sẽ giải quyết tốt môi trường khu vực, phục vụ đời sống trong 
lành cho nhân dân và khách du lịch, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp. Đồng thời cũng 
là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho thành phố Hội An. 

Hồng Thanh 

* Báo động nguy cơ xâm nhập mặn, bài viết đăng trên Báo Công An 
Thành Phố Đà Nẵng số ra ngày 17/11/2018 
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Nhiều địa phương tại Quảng Nam đang bị xâm nhập mặn sớm, giải pháp đưa 
ra là xây đập ngăn mặn. Tuy nhiên, nguồn nước từ thượng nguồn Vu Gia - Thu 
Bồn đổ về quá ít không kịp đẩy mặn đi mới là vấn đề đáng lưu tâm. Tình trạng 
nhiễm mặn đang tiếp tục hoành hành trong khi hạn hán dự báo sẽ tiếp diễn đến tận 
tháng 9 năm sau. Lo lắng nhất là trong đợt xâm nhập mặn gần đây nhất đã ghi nhận 
nồng độ mặn lên đến 6 phần nghìn trong khi mức thông thường là 0,8%. 

Mặn có nguy cơ lan rộng 

TX Điện Bàn nằm ở hạ du sông Thu Bồn, Vu Gia là vùng lúa trọng điểm 
phía bắc tỉnh Quảng Nam đang đối diện với biến đổi khí hậu rất nặng nề. Điện Bàn 
lâu nay lấy "nông nghiệp là mặt trận số một, thủy lợi là biện pháp hàng đầu" nhưng 
tình trạng thời tiết diễn biến bất thường hiện nay khiến công tác ngăn mặn, chống 
hạn gặp muôn vàn khó khăn. Trên sông Vĩnh Điện (TX Điện Bàn), độ mặn qua các 
năm có xu hướng ngày càng tăng mạnh và lấn sâu vào vùng thượng lưu sông. Khu 
vực từ cầu Tứ Câu lên đến cầu Thanh Quýt, mức độ xâm nhập mặn diễn ra thường 
xuyên. Thông tin từ phòng kinh tế TX Điện Bàn cho biết hạn, mặn đã thành mối 
quan tâm thường trực suốt nhiều năm qua của chính quyền địa phương. Tháng 2 
hằng năm lúc mặn xâm nhập thì TX Điện Bàn phải làm một đập thời vụ 2 tỉ đồng 
để ngăn mặn rồi đến tháng 9 sẽ dỡ bỏ để thông dòng. Đập ngăn mặn thời vụ này 
ngăn mặn tạo nước ngọt cho 2.000 hecta lúa và phục vụ nước sinh hoạt cho 30.000 
dân Điện Bàn và TP Hội An, 1 phần diện tích P. Hòa Quý Q. Ngũ Hành Sơn của 
TP Đà Nẵng. Năm nay diễn biến thời tiết thất thường,  Elnino xuất hiện vào đầu 
tháng 11 nên không có mưa như mọi năm vì vậy nguy cơ những vùng khó tưới sẽ 
xâm nhập sớm và sâu hơn và khả năng mặn sẽ lan rộng đến phường  Điện Minh, 
Điện An chứ không chỉ dừng ở thị trấn Vĩnh Điện. 

Ông Nguyễn Viết Long - Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Điện Bàn cho biết: 
"Theo lịch của UBND tỉnh hiện nay chưa triển khai xuống vụ Đông Xuân nhưng 
khả năng hạn rất lớn và khi vào vụ thì công tác điều tiết nước sẽ rất khó khăn. Mặn 
đang bắt đầu xâm nhập vào trạm bơm Tứ Câu, năm nay lượng nước các hồ thủy 
điện chỉ tích được 30-40%, dòng chảy trên các sông mất đi từ 2-3 mét, vì vậy 
không có nước để đẩy mặn. Hiện nay nước cấp cho tưới tiêu nông nghiệp đã khó 
nhưng nước sinh hoạt càng khó khăn hơn và đã xuất hiện tình trạng nước sinh hoạt 
nhiễm mặn tại TP Hội An". 

Có nguyên nhân từ con người 

Mặc dù tình trạng hạn, mặn những năm gần đây có nguyên nhân từ thời tiết 
bất thường nhưng có nhiều căn cứ chứng minh rằng, nhiều khu vực nhiễm mặn của 
tỉnh có sự "tiếp tay" của con người. Vùng ven biển của tỉnh có chiều dài 125km 
thuộc địa bàn TX Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ và Núi 
Thành. Tuy nhiên ghi nhận những năm qua nguồn nước ở nhiều khu vực  thường 
bị nhiễm mặn vào mùa khô, với diện tích nhiễm mặn lên đến 3.687ha. 

Theo các nhà chuyên môn, nguyên nhân chính khiến tình trạng mặn xuất 
hiện và gia tăng trong những năm gần đây đó là hành động tàn phá rừng ngập mặn 
để làm du lịch và nuôi trồng thủy sản. Điều này cũng đang là thực tế diễn ra tại TP 
Hội An, Thăng Bình, Duy Xuyên, Núi Thành. Khi chuyển mục đích sử dụng đất 
rừng ngập mặn sang các hoạt động khác khiến đất rừng ngập mặn bị suy thoái làm 
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cho nước bị chua phèn, bị bỏ hoang không có khả năng canh tác và mặn dễ dàng 
xâm nhập vào đất liền. Theo số liệu thống kê, tại Quảng Nam, rừng ngập mặn trên 
địa bàn H. Núi Thành từ hơn 500ha trước năm 2000, đến nay tổng diện tích rừng 
chỉ còn hơn 100ha, tập trung ở các xã như Tam Giang Tam Hải, Tam Nghĩa. Trong 
khi đó các diện tích rừng ngập mặn dọc ven biển ở các địa phương khác cũng ngày 
càng thu hẹp. Còn tại thành phố Hội An, khu rừng dừa Bảy Mẫu rộng 120ha 
nhưng  từ khi du lịch phát triển, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ cần có giấy 
phép kinh doanh là thi nhau chặt dừa nước để san lấp lấy mặt bằng. Nhiều doanh 
nghiệp còn đổ đất đá xây kè chắn rồi bơm nước ngọt vào cho dừa tự chết. Ông 
Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết đã thống kê 19 trường 
hợp vi phạm xâm hại khu vực dừa nước và đã ra quyết định xử lý từng trường hợp 
cụ thể tuy nhiên vẫn không thể chấm dứt hoàn toàn tình trạng này. Việc tàn phá 
rừng ngập mặn để phục vụ lợi ích trước mắt đã trở thành nguyên nhân gián tiếp 
khiến mặn xâm nhập sâu hơn vào đất liền. 

Quảng Nam hiện nay đang huy động nguồn lực không nhỏ để ứng phó với 
xâm nhập mặn vùng ven biển. Thạc sĩ Hoàng Thanh Sơn (Viện Địa lý) cho biết 
ông và các cộng sự đã tiến hành nghiên cứu ứng dụng phương pháp địa vật lý sử 
dụng tư liệu viễn thám để đánh giá độ mặn của đất và nước; xác định các nguyên 
nhân của hiện tượng xâm nhập mặn vùng ven biển, bao gồm cả yếu tố tự nhiên và 
kinh tế - xã hội liên quan đến con người để dự tính hiện trạng xâm nhập mặn tại địa 
phương ven biển Quảng Nam đến năm 2030. Từ kết quả nghiên cứu sẽ phối hợp 
với Sở khoa học công nghệ đề xuất các giải pháp ứng phó công trình và phi công 
trình; xây dựng bản đồ dự tính xâm nhập mặn trên sông và đất liền nhiễm mặn đến 
năm 2030.  

Đồng Dao 

 * Ngày 17/11/2018, Báo Tài Nguyên và Môi Trường đăng bài: Hội An 
khánh thành nhà máy xử lý nước thải 260 tỷ  

Lễ Khánh thành Công trình Nhà máy xử lý nước thải thuộc “Dự án cải thiện 
chất lượng nước tại khu vực chùa Cầu, thành phố Hội An”, đã diễn ra ngày 16/11. 
Công trình khi đi vào hoạt động sẽ cải thiện chất lượng nước và cảnh quan xung 
quanh khu vực chùa, bảo vệ di tích thắng cảnh của thành phố Hội An, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. 

Dự án do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại do Cơ quan Hợp tác 
quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện với tổng giá trị 1,11 tỷ Yên, còn lại do TP. Hội 
An đối ứng.  Đến nay, JICA đã thực hiện hợp phần xây dựng công trình trạm xử lý 
nước thải (công suất xử lý 2.000 m3/ngày/đêm), cải tạo tuyến kênh thoát nước 
xung quanh chùa Cầu (dài khoảng 1,68 km), ngoài ra sau khi bàn giao sẽ đào tạo 
vận hành trạm xử lý nước thải cho tới tháng 4/2019. 

Do áp dụng công nghệ xử lý nước thải lọc nhỏ giọt cải tiến của doanh 
nghiệp Nhật Bản nên công trình sử dụng ít năng lượng, chất lượng nước sau xử lý 
ổn định, chi phí vận hành và bảo trì thấp. 

Bên cạnh cải thiện chất lượng nước và cảnh quan xung quanh khu vực chùa 
Cầu, cải thiện môi trường vệ sinh đô thị, bảo vệ di tích thắng cảnh của thành phố 
Hội An, dự án còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. 



 52

Được xem là biểu tượng của TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam nhưng từ nhiều 
năm nay nước ở con kênh dưới chân di sản Chùa Cầu trở nên đen ngòm, bốc mùi 
hôi thối không chịu nổi. Du khách thưởng ngoạn trên Chùa Cầu thi thoảng lại phải 
đưa tay bịt mũi. Trong khi đó, người dân sống dọc con kênh này cũng chịu cảnh 
tương tự từ nhiều năm nay. Một cuộc khảo sát mới đây của các chuyên gia Viện 
Công nghệ môi trường (Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho thấy, nồng độ 
một số chất đo được tại vài điểm quanh khu vực Chùa Cầu đã vượt giới hạn quy 
định. 

Nguyên nhân là do nước thải từ hàng ngàn hộ dân, nhà hàng, khách sạn, các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh của các phường Minh An, Cẩm Phô, Tân An xả thẳng 
ra dòng kênh Chùa Cầu. Mặc dù, chính quyền địa phương đã tìm nhiều giải pháp 
để hạn chế tình trạng ô nhiễm như bơm nước từ sông Hoài vào ống ngầm đưa lên 
phía đầu con kênh để đẩy nước bẩn chảy ra sông, nạo vét lòng kênh… thế nhưng, ô 
nhiễm vẫn đâu lại vào đấy 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. Thành phố từng có 
dự án xử lý nước thải do Pháp tài trợ nhưng không đấu nối với khu vực Chùa Cầu, 
dẫn đến tình trạng nơi đây vẫn bị ô nhiễm cục bộ. 

Năm 2017, Hội An được UNESCO công nhận đã được bình chọn là một 
trong 25 điểm đến hàng đầu trên thế giới theo trang web du lịch TripAdvisor. Mới 
đây, đô thị cổ bên sông Hoài này cũng được độc giả của tạp chí Travel & Leisure 
bình chọn là một trong số những thành phố du lịch tuyệt vời nhất châu Á. 

Lan Anh 

6. AN NINH – TRẬT TỰ 

* Thiếu nợ, "quý tử" dựng kịch bắt cóc để đòi tiền chuộc gia đình, bài 
viết đăng trên Báo Doanh Nghiệp Việt Nam số ra ngày 07/11/2018 

Ngày 06/11, Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa làm rõ 
sự thật đằng sau vụ bắt người đòi tiền chuộc xảy ra trên địa bàn. 

Theo điều tra ban đầu, trước đó khuya ngày 01/11, trực ban Công an TP Hội 
An nhận được cuộc gọi cầu cứu của ông Tr.B. (SN 1975, trú phường Cẩm An, TP 
Hội An), về việc con trai ông tên Tr.Q.Tr. (SN 2000) bị một nhóm thanh niên 
không rõ lai lịch bắt giữ, khống chế, đánh đập và yêu cầu gia đình ông phải đưa số 
tiền 150 triệu đồng mà Tr. đã nợ bọn chúng. 

Tại đây, nhóm thanh niên đã đưa ra giấy nợ mà con ông B. đã viết khi vay 
mượn tiền. Sự việc khiến cả gia đình ông lo lắng vì số tiền nợ quá lớn và không 
biết lấy đâu ra; hơn nữa vì sợ tính mạng của con mình bị đe dọa nên ông B. gọi 
điện cầu cứu Công an TP Hội An. Trong khi ông B. gọi điện báo công an thì nhóm 
đòi nợ bắt Tr. đưa lên xe bỏ đi. 

Tiếp nhận thông tin của gia đình ông B., ngay trong đêm, lãnh đạo Công an 
TP Hội An nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường xác minh, làm rõ. 

Quá trình điều tra, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hội An đã xác định 
được một đối tượng trong nhóm đòi nợ là P.V.C. (SN 1994, trú phường Cẩm Châu, 
TP Hội An). 
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Ngay trong ngày hôm sau, Công an đã triệu tập C. đến cơ quan điều tra làm 
vụ việc. Với bề dày kinh nghiệm cũng như sự nhạy bén trong quá trình lấy lời khai, 
các điều tra viên đã khiến C. cúi đầu nhận tội, hé lộ sự thật bất ngờ về vụ “bắt 
người, đòi tiền”. 

Theo kết quả điều tra bước đầu, Tr. hiện nay vay nợ tiền của nhiều người tại 
địa phương nhưng không có khả năng trả nợ. Khoảng 1 tháng trước, Tr. bỏ nhà ra 
TP Đà Nẵng làm việc tại quán nhậu và cũng để trốn nợ nhưng không đủ trả nợ nên 
Tr. nghĩ cách… làm liều. 

Để thực hiện kế hoạch, ngày 01/11, Tr. liên lạc với C. thông qua facebook 
và nhờ C. dàn dựng cảnh Tr. bị bắt giữ. Mục đích của vở kịch là để gia đình Tr. 
hoảng sợ, đồng ý đưa tiền cho nam thanh niên trả nợ. Để kế hoạch được hoàn hảo, 
Tr. đến nhà gặp C. để bàn bạc, đồng thời viết một giấy nợ với nội dung Tr. nợ C. 
số tiền 150 triệu đồng. 

Sau khi lên phương án hoàn chỉnh, khoảng 21h30 ngày 01/11, Tr. cùng C. 
và 4 người khác đi trên xe ô tô 7 chỗ đến nhà Tr. Tại đây, nhóm của C. bắt đầu “vở 
kịch” đánh Tr. ngay trước sân nhà ông B. để gia đình ông hoảng sợ, đưa tiền cho 
Tr. theo như “giấy nợ” đã viết. 

Trong lúc đang diễn vở kịch của Tr., nhóm của C. và Tr. nhìn thấy ông B. 
gọi điện thoại cho ai đó, sợ ông B. gọi điện trình báo công an nên cả nhóm đã rút 
đi. Kế hoạch đổ bể ngoài ý muốn, Tr. đến thuê nhà nghỉ ở xã Điện Nam Đông (thị 
xã Điện Bàn, Quảng Nam) để ở. Đến ngày hôm sau, cả Tr. và C. bị Công an TP 
Hội An mời về cơ quan để điều tra. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận toàn 
bộ nội dung vụ việc. 

Theo dantri.com.vn 

* Nỗ lực vượt khó của những người lính hải đảo, bài viết đăng trên Báo 
điện tử Nhân dân số ra ngày 19/11/2018 

Đến xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, giữa nắng thu vàng dịu mang theo hơi 
nước biển mát lành, chúng tôi được chứng kiến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực 
thuộc Tiểu đoàn 70 cù lao Chàm - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam miệt mài 
huấn luyện. Những giọt mồ hôi lăn trên má, nhuộm thắm bộ quân phục xanh màu 
lá, tỏ rõ ý chí, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trên đảo trong thực hiện 
nhiệm vụ. 

Trên trận địa của Đại đội Pháo phòng không, nòng pháo 37mm kiêu hãnh 
vươn lên trời cao. Sau khẩu lệnh của chỉ huy đơn vị dõng dạc, dứt khoát, các pháo 
thủ thao tác tầm hướng nhanh chóng, thuần thục. Đại úy Huỳnh Tây Đông, Đại đội 
trưởng cho biết: “Lúc mới ra đảo nhận công tác, nhiều anh em bỡ ngỡ, rụt rè, thao 
tác chậm, thiếu dứt khoát. Được những quân nhân đi trước tận tình chỉ bảo, “học 
chính khóa chưa đủ, tranh thủ học ngoài giờ”, thi đua để cả đơn vị tiến bộ nhanh. 
Ai cũng giỏi việc mình, thạo việc người khác, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ để 
cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống”. 

Bám sát các đơn vị luyện tập, Thiếu tá Nguyễn Tấn Việt, Chính trị viên phó 
Tiểu đoàn 70 chia sẻ: “Đảm nhận canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mỗi 
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cán bộ, chiến sĩ chúng tôi đều có chung tâm trạng “Vui gì hơn làm người lính đi 
đầu”. Cùng với bảo đảm theo phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững 
chắc”, Tiểu đoàn còn coi trọng huấn luyện đêm, huấn luyện cả kỹ thuật, chiến 
thuật, điều lệnh và rèn luyện thể lực; duy trì hành quân xa mang vác nặng để bộ đội 
tăng sức bền, sự dẻo dai. Sau mỗi buổi luyện tập, đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm 
nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Bên cạnh đó, chế độ kiểm tra định 
kỳ vũ khí, trang bị, khí tài được thực hiện theo đúng quy định của ngành kỹ thuật, 
bảo đảm giữ tốt, dùng bền, sẵn sàng chiến đấu cao. 

Là đơn vị hỗn hợp, Tiểu đoàn đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau, đóng quân 
phân tán ở từng khu vực riêng biệt, cheo leo trên các sườn núi. Mặc dù thời tiết 
khắc nghiệt, mùa nắng thiếu nước, mùa mưa thường xảy ra dông lốc, biển động 
kéo dài, dễ bị cô lập, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động khắc phục khó khăn, 
thực hiện tốt các chế độ trực ngày, tuần. Cán bộ các cấp trong Tiểu đoàn thường 
xuyên và đột xuất kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết tác phong quân nhân, xưng hô chào 
hỏi theo điều lệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo thời sự; tổ chức các 
hoạt động văn nghệ, thể thao... hạn chế thấp nhất các vi phạm kỷ luật thông 
thường, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong đơn vị. 

Cùng với đó, những năm qua, Tiểu đoàn còn huy động và đầu tư hàng trăm 
triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công củng cố hệ thống biển, bảng chính quy, 
nâng cấp cảnh quan môi trường, xây dựng khuôn viên văn hóa, tạo sự gắn kết của 
bộ đội với biển, đảo. Nhiều sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đến nay đã có hơn 
20 năm gắn bó trên vùng đất tiền tiêu này. Tiểu đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 
tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng môi trường văn hóa và 
bằng khen “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. 

Với phương châm “không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta”, mùa hè bộ đội 
trên đảo sử dụng tiết kiệm và tận dụng tối đa nguồn nước để tưới cây; dùng phân 
chuồng, phân xanh cải tạo đất, trồng xen canh, gối vụ nhiều loại rau, củ, quả, kết 
hợp vườn, giàn. Mùa đông thường có dông lốc, sương muối nhiều, bộ đội sử dụng 
cành cây, lưới che chắn cẩn thận. Do vậy, từ công tác tăng gia tự túc các đơn vị đã 
nhập vào bếp ăn tập thể bình quân hơn 13 kg/người/tháng, bảo đảm cơ bản đủ rau 
xanh cho đơn vị và một phần nhu cầu của người dân trên đảo. Tiêu biểu là: Đại đội 
Pháo mặt đất, đóng quân nơi khô cằn sỏi đá, nhưng bất kể thời gian nào trong năm, 
khu tăng gia của đơn vị cũng đều xanh tốt, các giàn đậu, bầu, bí, mướp luôn trĩu 
quả. Bên cạnh đó, Tiểu đoàn còn đẩy mạnh chăn nuôi bò, dê, heo, gà, vịt, cá; chủ 
động phòng, chống dịch bệnh, bình quân đạt hơn 6,5 kg thịt các loại/người/tháng. 
Ngoài ra, đơn vị còn nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, dự trữ lương thực, thực 
phẩm và gia súc, gia cầm trong mùa mưa bão, biển động kéo dài.  

Gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn 70 thường 
xuyên phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Tân Hiệp và các đơn vị đứng chân trên đảo 
làm tốt công tác dân vận. Ngày thường hỗ trợ bà con xây dựng, sửa nhà, kéo ghe, 
san đường, khơi thông cống rãnh, làm sạch môi trường biển, chung sức xây dựng 
nông thôn mới, tham gia xóa hộ đói, giảm hộ nghèo... Khi bão lũ đến, đơn vị kịp 
thời triển khai các biện pháp phối hợp phòng, chống, khắc phục hậu quả; san sẻ 
“hũ gạo tiết kiệm” với các hộ khó khăn trên đảo, được cấp ủy, chính quyền và nhân 
dân tin yêu, quý mến. 
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Chắc tay súng canh giữ biển, đảo quê hương, năm 2018, Tiểu đoàn 70 vinh 
dự được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; hai năm 2013, 2016 được Bộ Tư lệnh 
Quân khu 5 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; các năm 2014, 2015, 2017 được 
UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. 

Đỗ Thị Ngọc Diệp 

 

HỘI AN ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN BÁO CHÍ THÁNG 11 
 

* Căn cứ Công văn số 212/TTXTDL-XTDL ngày 02/11/2018 của Trung tâm 
TTXT Du lịch về việc phối hợp, hỗ trợ đón đoàn quay phim Thái Lan thực hiện 
chương trình quảng bá văn hóa, du lịch tại Quảng Nam – Đà Nẵng. Đoàn làm phim 
gồm có 10 người và 01 cán bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam 
hỗ trợ đoàn. Theo đó, đoàn sẽ thực hiện cảnh quay tại phố cổ Hội An và Khu du 
lịch sinh thái Rừng dừa 7 mẫu Cẩm Thanh, thành phố Hội An vào ngày 7/11/2018. 

* Căn cứ báo cáo 184/BC-DSVH ngày 5/11/2018 của Trung tâm 
QLBTDSVH Hội An về việc phóng viên Báo New York Times (Mỹ) xin phỏng 
vấn về tác động và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Hội An. Trong chương trình, 
ông SENGUPTA SOMINI mong muốn được làm việc với Trung tâm QLBTDSVH 
vào ngày 7/11/2018 để tìm hiểu về tác động của biến đổi khí hậu đến thành phố 
Hội An và phương án ứng phó đối với vấn đề này. 

* Căn cứ Công văn số 1101/SNgV-LS ngày 5/11/2018 của Sở Ngoại vụ về 
việc đoàn làm phim thuộc Công ty sản xuất chương trình truyền hình Studio 
Lambert Associates (Anh) đến thành phố Hội An và Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh 
Quảng Nam từ ngày 14-20/11/2018 để thực hiện chương trình truyền hình thực tế 
“Race Across the World” (Đua vòng quanh thế giới) bằng đường bộ nhằm quảng 
bá hình ảnh, đất nước, con người, văn hóa, du lịch của Việt Nam theo Giấy phép 
hoạt động báo chí số 251/GP-BC ngày 25/10/2018 của Vụ Thông tin Báo chí – Bộ 
Ngoại giao. Đoàn làm phim gồm có 36 người, cùng đi và hướng dẫn đoàn có bà 
Đinh Huyền Trâm và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – chuyên viên Cục HTQT, Bộ 
VH-TT&DL. 

* Căn cứ Công văn số 1128/SNgV-LS ngày 02/11/2018 của Sở Ngoại vụ về 
việc đoàn phóng viên báo ảnh Kobunsha (Nhật Bản) đến hoạt động báo chí tại tỉnh 
Quảng Nam theo Giấy phép hoạt động báo chí số 230/GP-BC ngày 01/11/2018 của 
Vụ Thông tin Báo chí – Bộ Ngoại giao. Đoàn phóng viên gồm có 2 người, cùng đi 
và hướng dẫn đoàn có ông Trương Nam Quân – Cán bộ Trung tâm hướng dẫ Báo 
chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao làm việc tại TP Hội An từ ngày 08-09/11/2018 để: 
Tham quan, tìm hiểu thông tin, chụp ảnh một số điểm du lịch tại thành phố Hội 
An: Chùa Cầu, nhà cổ Phùng Hưng, Hội quán Phúc Kiến, nhà hàng Sakura, nhà 
hàng Ajisai; Chụp ảnh một số cửa hàng lưu niệm, cuộc sống và cảnh sinh hoạt của 
người dân địa phương. 

* Căn cứ báo cáo 189/BC-DSVH ngày 12/11/2018 của Trung tâm 
QLBTDSVH Hội An về việc đoàn làm phim của Tổng cục Du lịch sản xuất video 
quảng bá du lịch Hội An vào ngày 16/11/2018. Mục đích: Ghi hình và làm video 
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quảng bá du lịch Hội An: Flycam toàn cảnh phố cổ Hội An; Cảnh phố cổ Hội An 
tập nập, quy trình chế biến món Cao Lầu. 

 
 
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. 

 
 
 


