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Từ ngày 01/7 đến ngày 18/7/2019 các báo đã có khoảng 30 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 

* Hội An được tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ - Travel+Leisure bình chọn 
là 01 trong 15 thành phố tốt nhất thế giới năm 2019 với tổng số điểm là 90,39 
điểm, từ vị trí số 8 được bình chọn năm ngoái, nay đã vươn lên vị trí số 1 trên 
thế giới, cũng là nội dung được các hãng thông tấn báo chí đăng tin bài như: Hội 
An được bình chọn dẫn đầu top thành phố du lịch tốt nhất thế giới (Báo 
Quảng Nam, 11/7/2019),… 

Trong top 15 thành phố du lịch hàng đầu thế giới năm 2019 được độc giả 
Travel + Leisure bình chọn còn có nhiều đô thị du lịch nổi tiếng như: Băng Cốc 
- Thái Lan (xếp thứ 15), Roma - Ý (xếp thứ 11), Kyoto - Nhật Bản (xếp thứ 8), 
Chiang Mai - Thái Lan (xếp thứ 3)… Hội An xếp vị trí thứ 1. 

http://baoquangnam.vn/du-lich/201907/hoi-an-duoc-binh-chon-dan-dau-
top-thanh-pho-du-lich-tot-nhat-the-gioi-862844/ 

* Báo Thông tấn xã Việt Nam có bài: Hội An - Thành phố tuyệt vời nhất 
trên thế giới, số ra ngày 16/7/2019 

Ngày 16/7/2019, mục biểu tượng trên trang chủ Google Doodles lần đầu 
tiên chọn hình ảnh đô thị cổ Hội An để vinh danh địa danh nổi tiếng của Việt 
Nam trên trang chủ Google Tiếng Việt. Trước đó, Hội An được Tạp chí du lịch 
nổi tiếng hàng đầu thế giới Travel + Leisure bình chọn là điểm đến tuyệt vời 
nhất thế giới. 

Trang tìm kiểm Google.com.vn hôm nay gây chú ý đặc biệt với hình ảnh 
Chùa Cầu - biểu tượng của Hội An trong một đêm trăng tròn, thời điểm mà các 
tuyến đường ven sông Hoài cấm xe cơ giới, đường phố yên bình dưới ánh đèn 
lồng muôn sắc và những chiếc hoa đăng rực rỡ cầu an, nơi du khách được hòa 
mình trong không gian lung linh huyền ảo của thương cảng sầm uất bên sông 
Hoài nhiều thế kỷ trước. 

Đô thị cổ Hội An là một quần thể những ngôi nhà và các công trình kiến 
trúc có niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, mang đậm dấu tích của một thương 
cảng sầm uất, nơi giao thoa văn hóa phương Đông và phương Tây và thường 
được nhắc đến cùng con đường tơ lụa trên biển thuở trước. 
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Khu phố cổ Hội An gói gọn trong phường Minh An với diện tích chỉ 
khoảng 2km2 nhưng trung bình mỗi ngày nơi đây đón từ 7000-10000 lượt khách 
trong nước và quốc tế đến tham quan. Tuy nhiên, trái với không khí xô bồ ở các 
điểm đến du lịch khác, du khách đến Hội An vẫn cảm nhận trọn vẹn lối sống 
chậm rãi và thư giãn của người dân phố cổ từ bao đời nay. 

Trước khi xuất hiện trên trang chủ Google, thì Hội An cũng đã được trang 
tin CNN đã ca ngợi là một trong những đô thị cổ đẹp nhất Đông Nam Á, và 
được độc giả tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel + Leisure bình chọn là 
"Thành phố quyến rũ nhất thế giới năm 2019". 

Việc liên tục được bạn bè quốc tế vinh danh là sự ghi nhận xứng đáng với 
những thành quả của quá trình bảo tồn song hành cùng phát triển du lịch bền 
vững của chính quyền và nhân dân Hội An, là món quà ý nghĩa đúng dịp Hội An 
chuẩn bị kỷ niệm 20 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới./. 

http://vnews.gov.vn/hoi-an-thanh-pho-tuyet-voi-nhat-tren-the-gioi 

* Mới đây, Hội An được chọn làm hình nền trên trang Google, đây cũng là 
niềm vinh dự, tự hào của dân tộc Việt Nam khi lần đầu tiền Hội An được bình 
chọn làm hình nền, cũng là nội dung được nhiều hãng thông tấn báo chí đăng 
tin, bài như: Hội An được Google vinh danh (Báo Kinh tế và Đô 
thị,16/7/2019), Người dân tự hào khi phố cổ Hội An được Google Doodles 
vinh danh (Báo Thanh niên,16/7/2019), Đây là lý do Hội An lần đầu tiên xuất 
hiện trên Google Doodle ngày hôm nay (trang infonet, 16/7/2019), Hội An lần 
đầu xuất hiện trên trang chủ Google (Báo Quảng Nam, 16/7/2019)  

Hay Báo Thông tấn xã Việt Nam có bài phản ánh: Lễ hội Đèn lồng Hội 
An 'thắp sáng' trang chủ của Google Báo Thông tấn xã Việt Nam số ra ngày 
16/7/2019 

Ngày 16/7 đã được Google Doodle chọn làm ngày "Tôn vinh Hội An," với 
những hình ảnh minh họa nét văn hóa đặc trưng của thành phố thơ mộng này thể 
hiện qua bút vẽ của nghệ sỹ Shanti Rittgers. 

Ngày 16/7, Google đã vinh danh Hội An (với hình ảnh chùa Cầu trong lễ 
hội Đèn lồng) trên trang chủ - đây là lần đầu tiên đô thị cổ này xuất hiện trên 
Google Doodle, đồng thời cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Doodle, một địa 
danh cụ thể của Việt Nam được chọn để vinh danh. 

Doodle là cách mà Google thể hiện logo của mình trên trang chủ theo một 
lối minh họa đặc biệt, dành cho những dịp lễ, kỷ niệm lịch sử lớn hoặc cả danh 
nhân có ảnh hưởng sâu rộng với thế giới hoặc một vùng lãnh thổ, dân tộc. 

Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn là tên tuổi đầu tiên của Việt Nam được Google 
đưa vào danh sách biểu tượng cho Doodle. 

Theo trang thông tin của Google Doodle, ngày 16/7 đã được họ chọn làm 
ngày "Tôn vinh Hội An," với những hình ảnh minh họa nét văn hóa đặc trưng 
của thành phố thơ mộng này thể hiện qua bút vẽ của nghệ sỹ Shanti Rittgers, với 
hình ảnh Chùa Cầu nổi bật lung linh trong Lễ hội Đèn lồng để tôn vinh một đô 
thị cổ vẫn giữ được nét cổ kính qua bao thăng trầm của thời gian. 
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Theo giải thích của Google Doodle, vào đêm rằm, Hội An thường tổ chức 
lễ hội đèn lồng. Người dân thành phố đốt hương và thắp sáng những chiếc đèn 
lồng nhỏ rồi thả trôi sông. Hàng trăm chiếc đèn lồng đủ sắc màu khiến dòng 
sông lấp lánh, sáng rực. 

Trước khi trang mạng google.com vinh danh Hội An, ngày 13/7, đô thị cổ 
này cũng đã vượt qua nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới Tokyo và Rome 
khi được tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ Travel + Leisure bình chọn là thành 
phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2019. 

Bảng xếp hạng "Các thành phố tuyệt vời nhất thế giới" (Top 15 Cities in 
the World) của Travel + Leisure tổng hợp kết quả bình chọn từ các độc giả tạp 
chí này, dựa trên các tiêu chí bao gồm: các danh lam thắng cảnh, văn hóa, kiến 
trúc, ẩm thực, sự thân thiện, mua sắm và giá trị tổng thể. 

Theo kết quả vừa được công bố trên Travel + Leisure, thành phố cổ Hội An 
nhận được 90,39 điểm trên thang điểm 100, nhờ "cư dân địa phương thân thiện; 
văn hóa, di sản và ẩm thực phong phú." 

Trong khi đó, thành phố San Miguel de Allende - một ốc đảo ở vùng cao 
nguyên miền Trung Mexico - đã rớt xuống vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng sau 2 
năm liên tiếp giữ vị trí quán quân. 

Nằm bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng, Hội An là một trong những cảng 
giao thương sầm uất nhất Đông Nam Á từ thế kỷ 15 tới 19. 

Tên gọi Hội An có nghĩa là “nơi gặp gỡ bình yên,” nhưng cảng biển này đã 
rất nhộn nhịp với nhiều hoạt động từ thế kỷ thứ 2. 

Điều này khiến Hội An trở thành vùng đất ghi nhiều dấu ấn của sự pha 
trộn, giao thoa văn hóa phương Đông và phương Tây với các hội quán, chùa đền 
miếu mang dấu tích của người Trung Hoa hay Nhật Bản nằm bên những ngôi 
nhà phố truyền thống của người Việt và những ngôi nhà mang phong cách kiến 
trúc Pháp. 

Công việc làm ăn ven sông bị thu hẹp dần khi phù sa bồi đắp tích tụ dần, 
khiến tàu lớn khó vào sông. 

Điều may mắn là thành phố này không bị hiện đại hóa, vẫn giữ được vẻ cổ 
kính suốt hơn 200 năm và được xem là một điển hình đặc biệt về cảng thị truyền 
thống ở Đông Nam Á được bảo tồn nguyên vẹn và chu đáo. Quy hoạch đường 
phố và các tòa nhà nguyên bản vẫn được giữ nguyên. 

Dọc các con phố hẹp là hàng trăm căn nhà gỗ mà ngày nay rất thu hút du 
khách, sử gia, nhà làm phim đến để khám phá, trải nghiệm, lưu giữ lại hình ảnh 
thời xa xưa. 

Ngày 4/12/1999, Hội An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa 
thuộc Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới và càng 
trở nên hút khách du lịch hơn bao giờ hết./. 

https://www.vietnamplus.vn/le-hoi-den-long-hoi-an-thap-sang-trang-chu-
cua-google/582720.vnp 

 



 4

2. SỰ KIỆN –VẤN ĐỀ 

* Chùa Cầu Hội An ngày càng xuống cấp và cần được tu bổ kịp thời là nội 
dung được nhiều báo chí liên tục cập nhật phản ánh thời gian gần đây như: Biểu 
tượng 4 thế kỷ ở phố cổ Hội An rệu rã từng ngày: Dự trù 15-20 tỷ đồng tu 
bổ (Báo Quảng Nam, số ra ngày 04/7/2019), Khẩn trương lập đề án tu bổ di 
tích chùa Cầu (Báo Công an Nhân dân, số ra ngày 02/7/2019) 

 Mới đây, ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu 
cầu các cơ quan chức năng khẩn trương lập dự án phục hồi di tích tại buổi làm 
việc với UBND TP Hội An vừa qua. Để trùng tu, tu bổ Chùa Cầu, Hội An cần 
mời các chuyên gia về công tác bảo tồn, tu bổ di tích trong và ngoài nước để 
tham vấn, lấy ý kiến. 

Theo kế hoạch, trước ngày 31/10 tới, Hội An sẽ trình tỉnh phương án tu bổ 
Chùa Cầu và sau đó tỉnh trình Bộ VH-TT&DL thẩm định. Kinh phí dự trù cho 
việc tu bổ rơi vào khoảng 15-20 tỷ đồng. 

https://vtc.vn/bieu-tuong-4-the-ky-o-pho-co-hoi-an-reu-ra-tung-ngay-du-
tru-15-20-ty-dong-tu-bo-d484870.html 

* Nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm di sản Hội An, thông tin trên Báo 
Quảng Nam, số ra ngày 04/7/2019 

Hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày đô thị cổ Hội An được UNESCO công 
nhận Di sản văn hóa thế giới (4/12), UBND TP.Hội An có kế hoạch triển khai 
nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. 

Với chủ đề “Chung sức chung lòng vì thành phố di sản thế giới Hội An”, 
UBND thành phố chỉ đạo tăng cường các hoạt động: tuyên truyền, cổ động; các 
chương trình hội thảo quốc tế như “Giao lưu văn hóa các thương cảng quốc tế 
thời Trung đại ở Việt Nam và Đông Nam Á”, “20 năm bảo tồn và phát triển bền 
vững di sản văn hóa Hội An”; tái bản sách song ngữ Việt - Nhật, Việt - Anh giới 
thiệu về di sản văn hóa Hội An; triển lãm ảnh “Di sản văn hóa Hội An - 20 năm 
bảo tồn và phát triển” gắn với trưng bày và giới thiệu các sản phẩm thủ công 
truyền thống địa phương trong 20 năm qua, triển lãm sách viết về Hội An; tuyên 
dương 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu vì sự nghiệp bảo tồn phát huy di sản 
văn hóa... Ngoài ra, Hội An còn tổ chức nhiều hoạt động thể dục - thể thao, văn 
hóa - văn nghệ; thi vẽ tranh thiếu nhi về di sản... 

http://www.baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa/201907/nhieu-
hoat-dong-ky-niem-20-nam-di-san-hoi-an-861706/ 

* Nông thôn mới kiểu mẫu ở đảo, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam, số 
ra ngày 16/7/2019 

Thôn Bãi Hương (xã đảo Tân Hiệp) là địa phương đầu tiên được công nhận 
“Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” của TP.Hội An. Địa bàn cách trở so với 
đất liền, có những đặc thù riêng, nhưng địa phương đã đạt được những tiêu chí 
một cách đáng tự hào. Bãi Hương nằm cách biệt so với các thôn còn lại của xã 
đảo Tân Hiệp nên lâu nay đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, 2 năm trước, 
thôn Bãi Hương mới đạt 4/10 tiêu chí, 02 năm tiếp theo Qua 2 năm triển khai 
xây dựng, , đạt chuẩn 10/10 tiêu chí và là thôn đầu tiên của TP.Hội An được 
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công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” năm 2018. Kết quả đạt được 
nhờ sự quyết tâm, đồng lòng của nhân dân và cán bộ trong thôn, Bãi Hương đã 
nỗ lực phấn đấu xây dựng. 

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người, đạt 49,1 triệu đồng/người/năm – 
cao nhất trong số các thôn của thành phố; thôn không còn hộ nghèo, 10 năm liền 
giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, Hệ thống đường giao thông được bê tông 
hóa 100%, tỷ lệ đường có cây xanh, có cây che bóng mát đạt 95%. Đèn điện 
chiếu sáng đảm bảo phục vụ sinh hoạt của nhân dân từ trong nhà ra ngoài 
xóm…. 

http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201907/nong-thon-
moi-kieu-mau-o-dao-863575/ 

3. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 

* Thành lập Chi hội Du lịch Cù Lao Chàm: Đồng hành vì sự bền vững 
Báo Quảng Nam, số ra 03/7/2019 

Sau gần 6 năm vận động tập hợp, Ban vận động thành lập Hiệp hội du lịch 
Cù Lao Chàm vừa tổ chức Đại hội thành lập và ra mắt Chi hội Du lịch Cù Lao 
Chàm, trực thuộc Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, bầu Ban chấp hành gồm 11 
thành viên. 

 Chi hội du lịch Cù Lao Chàm thu hút sự tham gia của 42/44 DN có gần 
140 phương tiện tàu thuyền với sức vận chuyển hơn 4.000 khách. Tạo việc làm 
ổn định cho 550 lao động. Tính trong 3 năm gần đây, các DN đã phục vụ hơn 
1,256 triệu lượt khách tham quan đảo Cù Lao Chàm và thực hiện nghĩa vụ thuế 
khoảng 37 tỷ đồng. 

http://baoquangnam.vn/du-lich/201907/thanh-lap-chi-hoi-du-lich-cu-lao-
cham-dong-hanh-vi-su-ben-vung-861517/ 

* Cựu bí thư Nguyễn Sự hồi ức về thời Hội An mò mẫm làm du lịch, 
bài viết đăng trên Báo The LEADER, số ra ngày 08/7/2019 

Nguyên bí thư Hội An Nguyễn Sự nhấn mạnh du lịch phải đi từ những gì 
vốn có, phải dựa trên hai nền tảng là văn hóa của chính mình và đi lên bằng tự 
nhiên, nương tựa vào thiên nhiên, đối thoại với tự nhiên để phát triển. 

Nguyên bí thư Hội An Nguyễn Sự nhấn mạnh du lịch phải đi từ những gì 
vốn có, phải dựa trên hai nền tảng là văn hóa của chính mình và đi lên bằng tự 
nhiên, nương tựa vào thiên nhiên, đối thoại với tự nhiên để phát triển. 

Người dân Hội An từng một thời phản đối làm du lịch. 

Hội An giờ đây đã trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu của du 
khách trong và ngoài nước, đón trên 4 triệu lượt khách mỗi năm. Từ chỗ chỉ có 8 
phòng khi bắt đầu kinh doanh du lịch năm 1994, Hội An giờ đây có tới 18.000 
phòng khách sạn. Người dân cũng tích cực tham gia kinh doanh du lịch với 
7.000 phòng homestay.  

Nổi tiếng là thế nhưng không mấy ai biết rằng, thương cảng sầm uất một 
thời đã từng có quãng thời gian chìm trong u tối, khi người dân phải di tản lên 
TP.HCM kiếm miếng cơm manh áo. 
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Từ sau năm 1990 khi thị trường Đông Âu và Liên Xô không còn, gia công 
của Hội An như mành trúc, chiếu cói bị tê liệt. Ngư nghiệp chỉ còn một bộ phận 
rất nhỏ, cá mắm không bắt nhiều, dân đô thị buôn bán lúc đó không còn thị 
trường. 

Người dân Hội An phải đi bán cà rem, kẹo kéo và thậm chí còn có câu nói: 
Nơi nào hô cà rem, kẹo kéo ở tỉnh Quảng Nam là dân Hội An, nguyên bí thư 
Hội An Nguyễn Sự chia sẻ tại hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp” tổ 
chức hôm nay tại Hậu Giang. 

Từng được ví như linh hồn của Hội An khi góp công tìm ra con đường vực 
dậy khu vực này, ông Sự lại cho rằng “linh hồn Hội An là người dân Hội An, 
những con người Hội An không chỉ một mà rất nhiều thế hệ”. 

Hội An khi đó đã mở đường trong điều kiện vô cùng khó và thoát ra bằng 
làm du lịch nhưng con đường ấy cũng chẳng hề dễ dàng. 

Du lịch Hội An bắt đầu bằng việc xây dựng 8 phòng nghỉ thuộc một doanh 
nghiệp Nhà nước với đầu tư ngân sách khoảng 300 triệu và điều này, vấp phải 
không ít sự phản đối khi nhiều ý kiến cho rằng “bệnh viện thì thiếu giường, nhà 
trường thì thiếu ghế mà không lo đầu tư, đi đầu tư mấy chuyện đâu đâu”, ông Sự 
nhớ lại. 

Thế nhưng ông Sự vẫn quyết tâm làm và khi ấy, ông thừa nhận quan niệm 
làm du lịch của mình đơn thuần là phòng ốc chứ không phải làm dịch vụ khác. 
Khái niệm du lịch lúc ấy còn rất xa lạ và mọi thứ đều bắt đầu từ mò mẫm. 

“Chúng tôi kéo nhau đi học Huế, Đà Lạt, Vũng Tàu. Tôi nói với anh em là 
học để về làm chứ không phải bắt chước, học khác đi bắt chước”. 

Xích lô của Hội An hiện nay có hệ thống như vậy là do học từ tổ chức xích 
lô của khách sạn Hương Giang tại Huế, thả hoa đăng là học theo thả hoa đăng 
trên sông Hương. 

Ca nhạc, hoạt động đường phố học được học từ nhà biểu diễn của Huế 
nhưng đưa ra đường phố, lấy đường phố làm sân khấu. 

“Con đường bắt đầu làm du lịch rất chông ngai, bắt đầu từ phố cổ và sau 
khi làm phố cổ thì nghĩ ra một điều rằng Hội An không chỉ có phố cổ. Phố cổ 
chỉ có 0,5 km vuông với khoảng 1 vạn người sống trong đó. Nhưng Hội An còn 
80.000 người dân xung quanh và phải tính đến, cả những tài nguyên tại làng quê 
đó”, ông Sự trăn trở. 

Trà Quế là làng rau nổi tiếng của Hội An từ xưa về rau ngon, rau thơm của 
Quảng Nam, Đà Nẵng và cả khu vực miền Trung, nhưng có lúc không bán được, 
người dân gặp nhiều khó khăn và có hướng chuyển nghề. 

“Tôi đích thân vận động dân, họp từng tổ một nửa tháng trời để vận động 
giữ lại làng rau và có những chính sách hỗ trợ. Tôi chỉ nói với dân một điều 
rằng, rau không làm cho người dân giàu lên nhưng làng rau làm cho người dân 
khá lên được”. 

Cộng đồng tại đó đã chung tay làm rau trở lại với sự hỗ trợ về kỹ thuật. 
Không chỉ vậy, ông Sự còn mời các doanh nghiệp đến, đặt vấn đề đưa du khách 
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tới tham quan làng rau, tổ chức tưới rau, trồng rau với nhân dân và nhận được sự 
đồng ý. 

Dịch vụ này ban đầu được miễn phí nhưng sau đó du khách sẽ phải trả tiền 
để được xuống ruộng trồng rau. 

Giờ đây người dân Trà Quế giữ làng rau rất tốt. Tất cả người dân đều giàu 
lên, có những người trở thành tỷ phú nhờ làng rau và không phải họ bán rau mà 
họ dựng những nhà hàng có những món chế biến từ rau để phục vụ cho du 
khách. 

“Hôm nay tôi có một quan điểm khác. Khách cần là cần thái độ phục vụ, 
chất lượng, là sự tinh tế. Không có nghĩa là họ cần chỗ đó một cái nhà bê tông, 
chúng ta xây một nhà bê tông mà họ đến đây tìm cái họ không có”, ông Sự chia 
sẻ. 

Theo ông, cần cố gắng tạo ra những nguyên liệu, tạo ra sản phẩm thực sự 
từ nông nghiệp để bán cho du khách, có nghĩa là bán cái chúng ta đang có, 
chúng ta có thế mạnh. Cái du khách cần là sự lịch sự, văn minh, sự chuyên 
nghiệp, thái độ. 

Sự sáng tạo đến từ người dân và yếu tố cộng đồng trong du lịch 

Ông Sự nhớ lại, lần gặp một đoàn trâu khoảng 20 – 30 con, ông hỏi đùa 
người dân tập trung trâu để húc nhau hay sao. Nhưng hoá ra, đoàn trâu này lại 
được chuẩn bị cho một đoàn khách, phục vụ hoạt động cưỡi trâu. 

“Tôi ngồi chờ, khách xuống gần 30 người. Họ cưỡi trâu, tắm trâu khoảng 
hơn một tiếng đồng hồ và phải trả tiền cho người giữ trâu. Mà cái này là dân 
sáng tạo”. 

“Tôi về nói với mấy anh em ngành du lịch là phải xuống dưới dân, xem cái 
đó để chúng ta tổ chức họ lại và đến nay tour cưỡi trâu trở thành tour thường 
xuyên”. 

Nhờ đó, trâu Hội An đã được làm du lịch và thậm chí, trâu còn được tắm 
bằng xà phòng thơm trước khi đi ra phục vụ du khách để tránh mùi hôi. 

Ông Sự kể về một người làm xe đạp bằng tre, đàn bằng tre và cả tranh từ 
bột cây dừa nước với giá bán mỗi bức lên tới 30 - 40 triệu đồng, mà điều đáng 
chú ý là bản thân người dân tự sáng tạo chứ không ai hướng dẫn. 

Chưa hết, Hội An còn nổi tiếng với hoạt động quay thúng ở rừng dừa nước. 
Nguyên bí thư Hội An khẳng định, rừng dừa ấy không đẹp bằng Đồng Tháp 
Mười, không đẹp bằng kênh rạch của Tiền Giang, Hậu Giang nhưng “người dân 
biết biến ra, ở giữa sông có hò ca đối đáp cho du khách và du khách trả tiền cho 
những điều đó”. 

“Du lịch nông nghiệp phải mang yếu tố cộng đồng và thiếu tính cộng đồng 
thì du lịch sẽ không bền vững được”, ông Sự nhấn mạnh. 

Theo ông, cộng đồng giữ tài nguyên, cộng đồng giữ môi trường nên người 
dân và cộng đồng phải được hưởng lợi từ chính tài nguyên, môi trường của họ. 
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Du lịch cộng đồng được nhận định không chỉ bao gồm những người trực 
tiếp làm du lịch mà kể cả khi một doanh nghiệp tạo ra sản phẩm nào đó mà cộng 
đồng được hưởng lợi và được phân chia điều đó thì cũng là du lịch cộng đồng. 

Một nhà hàng có suất ăn 20 USD nhưng chỉ cần ra bè giữa sông, hương 
đồng gió nội và thắp mấy cây đèn cầy, suất ăn có thể lên tới 50 USD. Điều này 
đặt ra câu hỏi rằng phải chăng những nhà hàng sang trọng mới thu đc tiền hay 
không. 

Ông Sự nhấn mạnh chính những nhà hàng dân dã nhất, thô mộc nhất nhưng 
tinh tế, sáng tạo, sang trọng do cung cách, không gian, môi trường mới thu cao 
nhất. 

“Đi du lịch, thưởng thức ẩm thực nhưng mắt phải nhìn, từ đó bán luôn cả 
cảnh quan xung quanh cho du khách nhìn, bán luôn cả tiếng dừa nước, gió trời 
và bán cả trăng” 

“Cách đây một thế kỷ, chỉ có một người duy nhất bán trăng là Hàn Mặc Tử: 
“Ai mua trăng tôi bán trăng cho” nhưng bây giờ làm du lịch có thể bán luôn cả 
trăng. Mà bán cái này không bao giờ hết vì “Của trời trăng gió kho vô tận” 
(Nguyễn Công Trứ)”. 

Theo ông Nguyễn Sự, làm du lịch cần phải lưu ý một số vấn đề. 

Thứ nhất, làm du lịch, đặc biệt du lịch nông nghiệp, yếu tố trước hết phải là 
yếu tố cộng đồng. Dù gián tiếp hay trực tiếp, người dân phải được hưởng lợi từ 
du lịch đó. 

Thứ hai, biết bắt đầu từ trọng điểm rồi nhân rộng. “Du lịch không thể nóng 
vội”, ông nhấn mạnh. 

Thứ ba, bài học muôn thuở là phải mang lại lợi ích cộng đồng. 

Thứ tư là quyết tâm của đội ngũ cán bộ. 

“Hội An cũng trầy da tróc vẩy, khi lên người ta cũng chửi dữ lắm, cũng 
phải lên bờ xuống ruộng. Đừng tính toán nhiều quá về việc tôi làm cái này cá 
nhân tôi được cái gì”. 

Thứ năm, du lịch phải đi từ những gì chúng ta có, phải dựa trên hai nền 
tảng, bao gồm văn hóa của chính mình, không lẫn vào nhau và thứ hai là đi lên 
bằng tự nhiên, nương tựa vào thiên nhiên và đối thoại với tự nhiên để phát triển. 

“Làm được hai cái đó thì du lịch sẽ bền vững, không chộp giật. Mỗi đoạn 
đi cần quay đầu nhìn lại để xem đi đúng hướng chưa, giữ đúng mục tiêu và điều 
chỉnh phương pháp. Đi cùng thiên hạ nhưng không mất mình”, ông Sự nhấn 
mạnh.  

https://theleader.vn/cuu-bi-thu-nguyen-su-hoi-uc-ve-thoi-hoi-an-mo-mam-
lam-du-lich-1562571275690.htm 

* Hội An củng cố du lịch làng nghề,  bài viết đăng trên Báo Quảng Nam, 
số ra ngày 16/7/2019 
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;Dù được xác định là sản phẩm chủ đạo nhưng nhiều năm nay phát triển du 
lịch làng nghề Hội An vẫn chưa tương xứng với những tiềm năng, lợi thế, thậm 
chí đang có dấu hiệu chững lại, sụt giảm. 

 Cụ thể, TP.Hội An hiện có nhiều làng nghề tham gia hoạt động du lịch. 
Điển hình có thể kể đến các làng nghề: gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà), mộc 
Kim Bồng (xã Cẩm Kim), rau Trà Quế (xã Cẩm Hà), rau An Mỹ (phường Cẩm 
Châu), rau Thanh Đông (xã Cẩm Thanh)… Tuy nhiên, ngoài làng gốm Thanh 
Hà phát triển khá tốt với lượng khách gia tăng bình quân hơn 20% thì hầu hết 
làng nghề còn lại hiệu quả vẫn chưa tương xứng. 

Tại làng mộc Kim Bồng, gần 3 năm nay hoạt động du lịch dường như trì 
trệ, các tour tuyến bị thả nổi. Nếu năm 2015 có khoảng 111 nghìn lượt khách du 
lịch tới làng thì đến năm 2018 con số này giảm chỉ còn hơn 41 nghìn lượt…  

 Nhiều năm qua văn hóa và sinh thái luôn được TP.Hội An xác định là 2 trụ 
cột chủ đạo trong chiến lược phát triển du lịch. Trong đó, làng nghề được xem là 
một trong những sản phẩm thế mạnh của du lịch văn hóa.  

Ngoài di sản văn hóa thế giới khu phố cổ, Hội An còn được đánh giá là nơi 
có nhiều sản phẩm du lịch văn hóa phi vật thể đặc sắc. Việc củng cố, thúc đẩy 
du lịch làng nghề không chỉ giúp nâng cao chuỗi giá trị làng nghề mà góp phần 
vào việc bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa làng nghề hiệu quả hiện nay và 
trong những năm đến. 

http://baoquangnam.vn/du-lich/201907/hoi-an-cung-co-du-lich-lang-nghe-
863635/ 

* Du lịch ven biển Hội An, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 
18/7/2019 

Những năm qua, vùng du lịch ven biển đã và đang trở thành thương hiệu hấp 
dẫn thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan Hội 
An. 

Tuy nhiên, các bãi biển ở Hội An hiện nay đang đối diện với nhiều thách thức 
tiềm ẩn như hiện tượng xâm thực của biển, biến đổi khí hậu, nước biển dâng,… 
Mặc dù, đã được các cấp chính quyền thành phố Hội An đề ra nhiều giải pháp tu 
bổ nhưng các bãi biển vẫn còn bị đe dọa, ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề kinh 
doanh du lịch của địa phương. 

http://baoquangnam.vn/du-lich/201907/du-lich-ven-bien-hoi-an-863928/ 

4. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 

* Trước tình trạng xâm nhập mặn của nước biển, thêm vào đó là nắng hạn 
kéo dài, dẫn đến nguồn nước ngọt tại các xã, phường trên địa bàn Hội An bị ô 
nhiễm, người dân thiếu nước sinh hoạt là nội dung được các báo đăng bài như: 
Nắng nóng kéo dài, Hội An thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng (Báo 
Công an Nhân dân, số ra ngày 06/7/2019), Ra quân làm cho Hội An sạch hơn, 
đẹp hơn (Báo Công lý và Xã hội, số ra ngày 06/7/2019), Sản phẩm sinh học 
AnEco đồng hành Vì Hội An sạch hơn (Báo Đại Đoàn kết số ra ngày 
05/7/2019)… 
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Mới đây, Báo Quảng Nam có bài: Hội An thiếu nước sinh hoạt, số ra 
ngày 05/7/2019 

Những ngày qua, nhiều xã, phường trên địa bàn Hội An thiếu nước sinh 
hoạt trầm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân và hoạt động du 
lịch. 

Bà Võ Thị Hương – trú tổ 15 khối phố Phong Thiện, phường Sơn Phong 
cho biết, hơn tuần nay nước rất yếu, đến ngày 3.7 thì cúp hẳn. Nhà bà Hương 
bán cà phê nên rất vất vả, phải qua hàng xóm xin nước giếng về sử dụng tạm 
thời. “Nước lúc có lúc không, nhưng rất mặn, tôi pha trà cho khách họ nói bà bỏ 
muối vào đây hả. Tôi không biết vì sao, nhưng nguồn nước như vậy là không 
được rồi” - bà Hương nói. 

Ông Lương Sơn – Chủ tịch UBND phường Cẩm Châu khẳng định, hơn 10 
ngày qua người dân trên địa bàn đối diện tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là 
những ngày nắng nóng. Để có nước dùng, người dân phải chuyển sang sử dụng 
nước giếng bơm. “Vừa rồi họp HĐND thành phố cũng đã có ý kiến, nhưng nhà 
máy nước nói do nhiễm mặn, hạn hán. Hội An là thành phố du lịch mà lượng 
nước không đảm bảo như thế này thì thật khó khăn” - ông Sơn nói. 

Tại xã Cẩm Thanh, tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã diễn ra gay gắt hơn 
nửa tháng qua khiến cuộc sống người dân đảo lộn, đặc biệt với các doanh nghiệp 
du lịch. Ông Trần Ba – Giám đốc Công ty TNHH Ba Trần phản ánh, từ đầu hè 
đến nay nước tại khu vực rất yếu, người dân phải dùng máy hút trực tiếp từ 
đường ống chính vào, nhưng đôi khi vẫn không có nước để hút. Nhà hàng ông 
Ba hiện sử dụng đến 4 máy bơm mới có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 
khách và gia đình. 

“Ở đây không đóng giếng được vì nhiễm phèn, do đó thiếu nước nhà máy 
là bó tay. Thành phố phải có giải pháp, chẳng lẽ cứ như vậy hoài” - ông Ba than 
thở. Hiện tại, mỗi ngày khu rừng dừa nước Cẩm Thanh đón hơn 2.000 khách 
tham quan, tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động 
du lịch. 

Tính đến hết năm 2018, xã Cẩm Thanh là địa phương có số hộ dân đăng ký 
sử dụng nước thủy cục cao nhất TP.Hội An do đây là vùng đất nhiễm phèn 
không thể đóng giếng được. Theo ông Lê Thanh – Chủ tịch UBND xã Cẩm 
Thanh, tình trạng thiếu nước đã diễn ra hơn tháng qua, trong đó 2 thôn bị ảnh 
hưởng nặng nhất là Thanh Tam và Vạn Lăng với khoảng 500 hộ dân. 

“Nhà máy nói áp lực nước yếu vì nước nhiễm mặn, nhưng tình trạng này đã 
kéo dài nhiều ngày rồi. Trong khi đường ống qua Vinperl nước rất mạnh nhưng 
mình không đấu nối được, bây giờ chỉ còn cách chờ nhà máy khắc phục thôi” - 
ông Thanh cho biết. 

Ông Trương Ngọc Hoàng Thông – Phó Giám đốc Xí nghiệp Cấp thoát 
nước Hội An cho biết, tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên thành phố là do 
nguồn nước cung cấp bị nhiễm mặn, nhưng cũng chỉ mang tính cục bộ. Riêng xã 
Cẩm Thanh lý do nước thiếu hụt còn bởi đường ống quá tải vì người dân đưa 
máy bơm vào hút trực tiếp khiến phía cuối nguồn không đủ nước. Hiện tại, lưu 
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lượng nước cung cấp của xí nghiệp chỉ đạt 2/3 bình thường (khoảng 15 nghìn 
mét khối/ngày đêm). 

“Du lịch thôn Vạn Lăng phát triển nóng quá, nhiều khách sạn, nhà hàng 
xây dựng nên lượng nước cung cấp không kịp. Bây giờ, giải pháp trước mắt là 
tăng cường nước từ nhà máy nước Trảng Nhật (Điện Thắng Bắc, Điện Bàn) về, 
đồng thời mở van hết công suất để đưa nước đến những vùng thiếu hụt ở Cẩm 
Thanh, nhưng cũng chỉ là giải pháp tình thế thôi. Về lâu dài thì nâng cấp đường 
ống cấp nước về Cẩm Thanh, dự kiến phải qua tháng 7 sẽ triển khai” - ông 
Thông nói. 

Cũng theo ông Thông, ngoài đường ống cấp nước về Cẩm Thanh, hiện xí 
nghiệp cũng có đường nước riêng cung cấp cho khu du lịch Vinperl Nam Hội 
An chạy qua Cẩm Thanh nhưng do đơn vị đã hợp đồng với đối tác, phải đảm 
bảo cung cấp đủ nước nên không thể đấu nối cho dân được. Tuy nhiên, trong 
trường hợp cần thiết, xí nghiệp cũng sẽ tính đến chuyện đấu nối vào đường ống 
này.  

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng, nguyên 
nhân thiếu nước do nguồn nước nhiễm mặn, nên giải pháp trước mắt của thành 
phố cũng chỉ là đôn đốc bên xí nghiệp nước cố gắng khắc phục, sớm đảm bảo đủ 
nước sinh hoạt cho người dân trong những nắng nóng này. 

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201907/hoi-an-thieu-nuoc-sinh-hoat-
861910/ 

* Bệnh sốt xuất huyết ở Hội An diễn biến phức tạp thông tin đăng trên 
Báo Quảng Nam, số ra ngày 09/7/2019 

Gần đây, tình hình bệnh sốt xuất huyết tại TP.Hội An diễn biến hết sức 
phức tạp. Số ca mắc bệnh này tăng nhanh ở hầu hết các xã phường. Theo ghi 
nhận của ngành chức năng, từ đầu năm đến nay đã xuất hiện 188 ca mắc bệnh, 
tăng 148 ca so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó một số xã phường có số ca mắc nhiều là Thanh Hà, Cẩm Hà và 
Cẩm Kim. Dù ngành chức năng của thành phố đã có nhiều nỗ lực nhưng tình 
hình dịch bệnh vẫn có xu hướng gia tăng. Trước thực trạng này, UBND TP.Hội 
An vừa chỉ đạo các đơn vị hữu quan khẩn trương tiến hành diệt lăng quăng, bọ 
gậy, vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi, theo dõi giám sát tình hình, 
kịp thời phát hiện và xử lý các ổ dịch, chuẩn bị nhân lực, thuốc và phương tiện 
để sẵn sàng chống dịch; tổ chức cấp cứu điều trị kịp thời cho bệnh nhân, không 
để tử vong do sốt xuất huyết, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân chủ 
động phòng chống, khống chế dịch bệnh, không để bệnh sốt xuất huyết lây lan, 
bùng phát kéo dài và diễn biến phức tạp hơn. 

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/201907/benh-sot-xuat-huyet-o-hoi-an-
dien-bien-phuc-tap-862432/ 

* Rác thải nói chung, rác thải nhựa nói riêng thực sự đang là vấn đề "nóng" 
tại nhiều địa phương trên cả nước hiện nay. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, 
tỉnh Quảng Nam đã thực hiện nhiều biện pháp thiết thực nhằm hạn chế và tiến 
tới loại bỏ rác thải nhựa, là nội dung được nhiều hãng thông tấn báo chí phản 
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ánh như: Áp lực từ rác (Báo Quảng Nam, số ra ngày 04/7/2019), Quảng Nam 
hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa (Báo Công an thành phố Đà 
Nẵng, 9/7/2019)… 

Hay Báo Người lao động có đăng bài: Giảm rác thải nhựa: Nói là làm! số 
ra ngày 13/7/2019 

Không hề hô khẩu hiệu, chính quyền, doanh nghiệp và người dân ở tỉnh 
Quảng Nam đang có những hành động thiết thực để hạn chế rác thải nhựa trong 
đó có Hội An là địa phương tiên phong trong phong trào hưởng ứng vì môi 
trường sạch hơn. 

Điểm sáng Hội An 

Tại Quảng Nam, TP Hội An là địa phương đi đầu và là điểm sáng trong các 
hoạt động hạn chế rác thải nhựa. Trước khi tỉnh Quảng Nam triển khai đồng loạt 
kế hoạch trên, từ khoảng 1 năm trở lại đây, TP Hội An đã phát động phong trào 
"Công sở không rác thải nhựa" với việc dùng bình thủy tinh đựng nước thay chai 
nhựa. 

TP Hội An cũng đang triển khai thực hiện chương trình "Giảm thiểu sử 
dụng và giảm phát thải túi ni-lông", "Nói không với túi ni-lông" thông qua việc 
kêu gọi người nội trợ mang giỏ xách thân thiện với môi trường khi đi chợ để hạn 
chế sử dụng túi ni-lông; tổ chức ký cam kết đối với các tiểu thương về việc 
không cấp phát miễn phí túi ni-lông cho khách hàng, thay vào đó sử dụng túi 
thân thiện với môi trường... 

Vào ngày 5-7 vừa qua, UBND TP Hội An cũng đã tổ chức lễ phát động ra 
quân tổng vệ sinh môi trường, đồng thời thành lập quỹ "Vì Hội An sạch hơn" để 
các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay, đồng hành tham 
gia. Ngoài ra, từ thành công của phong trào "Nói không với túi ni-lông" ở Cù 
Lao Chàm, TP Hội An đang tiếp tục phát động phong trào "Nói không với ống 
hút nhựa, hạn chế rác thải nhựa" tại đây. 

Với hàng loạt hành động, giải pháp được đưa ra, bước đầu TP Hội An đã 
thu được nhiều thành quả đáng mừng. Trong đó, quan trọng nhất là nhận thức 
của người dân và du khách đã có những thay đổi rõ rệt. Giờ đây, du khách đến 
Hội An không khó để bắt gặp những cơ sở kinh doanh, hàng quán treo bảng 
"Nói không với túi ni-lông" như quán chay Đạm, Vegan Beets Hội An, 
Cocobana Cafe... 

Cũng tại thành phố vừa được Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel and 
Leisure xếp hạng là "Thành phố tuyệt vời nhất thế giới" này đang ngày càng 
xuất hiện rất nhiều cá nhân, đơn vị sản xuất các sản phẩm từ vật liệu tự nhiên 
thay thế cho đồ nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường. Nơi đây cũng có nhiều 
cá nhân, đơn vị thường xuyên tổ chức các buổi thu gom rác thải để làm sạch Hội 
An... 

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hội An, cho 
biết du lịch Hội An đang phát triển rất nhanh, với 6 tháng đầu năm 2019 đón gần 
3 triệu lượt khách. Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng, Hội 
An đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường, gia tăng rác thải nhựa. 
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Nếu năm 2017, toàn TP phát sinh 29.000 tấn rác thải thì năm 2018 tăng lên 
33.000 tấn (tương đương 100 tấn/ngày), hầu hết là rác thải từ hoạt động du lịch. 
"Với những thách thức lớn về môi trường hiện nay, TP nhận thấy cần đẩy mạnh 
hơn nữa công tác bảo vệ môi trường để góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng 
Hội An - TP sinh thái - văn hóa - du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống" - 
ông Sơn nhấn mạnh.  

https://nld.com.vn/moi-truong/giam-rac-thai-nhua-noi-la-lam-
2019071221083122.htm 

 * Từ tháng 6/2019 đến nay, Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tổ chức nhiều 
sự kiện ý nghĩa, thiết thực và bổ ích như: “Trại hè san hô năm 2019”, Hội thảo 
khoa học “Kết quả kiểm kê đa dạng sinh học rừng đặc dụng Cù Lao 
Chàm”, Cù Lao Chàm thả rùa con về biển (Tạp chí Nét Quảng, 11/7/2019) 

 Mới đây nhất Báo Tuổi trẻ pháp luật đăng tin: Đảo Cù Lao Chàm thả đợt 
rùa đầu tiên năm thứ 3 về biển, số ra ngày 11/7/2019. 

Sau hơn 10 ngày chuyển vị trí 250 trứng rùa (Vích) từ Côn Đảo, tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu về ấp tại đảo Cù Lao Chàm, ổ trứng đã cho ra đời những chú rùa 
con mạnh khỏe.     

Được biết, đây là năm thứ 3 TP Hội An thực hiện chuyển vị rùa từ Côn 
Đảo về ấp nở tại Cù Lao Chàm, mở ra hy vọng khôi phục lại bãi đẻ trứng của 
rùa tại vùng biển Cù Lao Chàm. 

https://phapluat.tuoitrethudo.com.vn/dao-cu-lao-cham-tha-dot-rua-dau-tien-
nam-thu-3-ve-bien-26657.html 

5. NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT 

* Hội An có quán cơm 3.000 đồng cho người lao động nghèo, thông tin 
đăng trên Báo Quảng Nam, số ra ngày 05/7/2019 

; 

Sự ra đời của quán cơm thu hút sự tham gia của hàng trăm tình nguyện 
viên và người lao động ở khu vực TP.Hội An quán cơm của Hội từ thiện Tươi 
sáng TP.Hội An 

Rất nhiều cô bác và cả những cụ già làm nghề bán vé số, đánh giày, thợ 
xây… tìm đến quán cơm tràn ngập tình yêu thương tại số nhà 120, đường Lý 
Thường Kiệt, TP.Hội An. 

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201907/hoi-an-co-quan-com-3000-dong-
cho-nguoi-lao-dong-ngheo-861948/ 

* Nữ công Học hội Hội An, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 
18/7/2019 

Trong bối cảnh tiếp xúc văn hóa và văn minh Pháp - Nam cuối thế kỷ XIX 
đầu thế kỷ XX, hệ giá trị chuẩn mực lối sống, ứng xử, đạo đức luân lý truyền thống 
Việt Nam bị tác động ảnh hưởng rất lớn, nhất là trong vấn đề công - dung - ngôn - 
hạnh với vai trò “Nội tướng”, nguồn năng lượng đảm bảo hạnh phúc gia đình của 
người phụ nữ. Chính sự phân công theo giới và lứa tuổi đã mang lại cho bà nội, bà 
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mẹ một vai trò và sứ mệnh độc đáo, lo việc “tề gia nội trợ” luôn cần đến đức tính 
thủy chung, cần cù chịu khó, khéo tay của phẩm chất “nữ công gia chánh”, trong 
khi người đàn ông “làm quan” bên ngoài xã hội. 

Khởi đầu từ Nữ công Học hội Huế ra đời ngày 15.6.1926 gắn liền tên tuổi 
Đạm Phương nữ sử, phong trào nhanh chóng lan ra các tỉnh thành, trong đó có Nữ 
công Học hội Hội An. Hội Nữ công với tinh thần cốt lõi là tân tiến hợp thời đại 
nhưng phải gìn giữ nền nếp gia phong, gốc phong hóa qua “cái nết” của hồn dân 
tộc, như là thông điệp, sứ mệnh của hội, trở thành một hiện tượng mang nhiều dấu 
ấn thời đại trong bối cảnh xã hội đương thời. 

Theo “Chương trình và điều lệ” làm tại Hội An ngày 22.9.1926 thì Nữ công 
Học hội Hội An ra đời để giúp dạy dỗ các bạn thiếu nữ, từ 10 tuổi trở lên. Hội là 
nơi để tập luyện nữ công thực nghiệp, phụ nữ chức vụ và khai đạo tri thức nữ tử. 
Do vậy, sinh hoạt tại hội quán, tuyệt đối không được bàn chuyện chính sự, bài xích 
tôn giáo hoặc những chuyện dị đoan hoặc hiềm khích, gây rối lẫn nhau cũng như 
ảnh hưởng đến hội. 

Ban Trị sự hội có các vị Chánh Chủ hội, Phó Chủ hội, Thủ bản, Thư ký, Kiểm 
khán và Cán sự. Các thành viên Ban Trị sự được chọn từ hội viên theo phương 
thức bỏ phiếu, ai cao phiếu hơn sẽ được chọn và ban nhóm họp định kỳ hàng tháng 
hoặc trong trường hợp cần thiết, do Chánh Chủ hội triệu tập. Nhiệm vụ của ban là 
chăm nom thi hành điều lệ hội, xem cách thức mở mang trong hội và chi tiêu thu 
nhập của hội. Nếu chi tiêu vượt quá mức 100 đồng thì phải thông qua kỳ họp đại 
hội đồng có đủ các hội viên. 

Trong cơ cấu tổ chức của hội, có thể thấy thành viên bao gồm các Sáng tạo 
viên (người sáng lập, tổ chức ra bản điều lệ), Thường trực hội viên (những người 
xin gia nhập hội về sau), Danh dự hội viên (những người có thể trợ giúp hội những 
việc quan trọng, không kể đàn ông hay phụ nữ) và Tán trợ hội viên (những người 
có thể giúp cho hội khí tài, vật chất). 

Người gia nhập hội phải viết đơn gửi bà Chánh Chủ hội, trong đó nói rõ nhận 
biết và tuân theo điều lệ hội và trong trường hợp xin ra, cũng phải có đơn và đóng 
đủ số tiền hàng tháng. Trong 3 tháng không đóng hội phí, làm mất danh dự và 
nhiều điều bất lợi cho hội, sẽ bị mời ra khỏi hội. Những trường hợp xin ra hoặc bị 
mời ra khỏi hội đều không được đòi lại số tiền đã đóng góp. 

Đáng chú ý, chức trách của người thư ký thứ nhất là lo việc từ hàng, làm các 
tờ biên bản, giữ sổ sách thơ từ, sổ ghi tên các hội viên; còn người thư ký thứ hai lo 
việc sắp đặt thư hẹn của hội, những quyển nhật ký về các bài đã dạy và sưu tập các 
bài diễn thuyết; người thứ ba lo việc sổ sách chi tiêu, thu nhập, đóng góp tiền tháng 
và làm giấy nhận tiền tại Thủ bản, giữ sổ biên lai và gửi dự toán. 

Về mặt tài chính thì vốn hoạt động của hội có được từ sự đóng góp theo từng 
cấp độ. Sáng lập hội viên lúc đầu góp mỗi người 10 đồng và hàng tháng góp ba 
giác (0,3đ), hội viên nộp 2 đồng và hàng tháng nộp ba giác. Học trò hàng tháng 
nộp 0,4đ; riêng những học trò có cha mẹ, chị em trong hội và học trò tại trường thì 
được trả một nửa là 0,2đ. 

Từ đầu thế kỷ XX, vấn đề nữ công gia chánh và vai trò, vị trí của người phụ 
nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội đã đặc biệt được chú ý, tái khẳng định và 
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đề cao thông qua hoạt động hữu hiệu của Hội Nữ công, lan tỏa dần từ kinh đô Huế 
ra các tỉnh như trường hợp Nữ công Học hội Hội An. Đây là một khía cạnh đặc 
biệt khi nghiên cứu về lịch sử văn hóa xứ Quảng nói chung và Hội An nói riêng. 
Việc kiếm tìm tài liệu để làm rõ các nội dung, chương trình hoạt động, gắn liền với 
những nhân vật, địa điểm cụ thể về Nữ công Học hội Hội An sẽ càng nêu bật lên 
được những giá trị độc đáo của tổ chức này, đặc biệt là ý nghĩa thời sự trong giai 
đoạn hiện nay. 

http://baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa/201907/nu-cong-hoc-
hoi-hoi-an-863987/ 

6. DI TÍCH VÀ BẢO TỒN 

* Di tích giữa lòng phố, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam, số ra ngày 
07/7/2019 

Từ nhà cổ, di tích nằm trên các trục phố chính đến những di tích, nhà ở 
trong hẻm, kiến trúc gỗ của những di tích này tại phố Hội đã mê hoặc rất nhiều 
du khách, góp thêm giá trị vào không gian di sản. Tuy nhiên, hệ thống giá trị này 
vẫn đang đứng trước rất nhiều nguy cơ bị khai thác quá đà, thậm chí biến dạng... 

Bảo tồn di tích trong hẻm 

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, giếng Bá Lễ rêu 
phong lại nhuốm thêm những câu chuyện huyền bí càng thu hút sự tò mò, khám 
phá của du khách. Cũng giống như nhiều giếng cổ khác tại Hội An mà người 
Chăm từng xây dựng, giếng Bá Lễ như “bắt sóng” được mạch sống của đất nên 
cứ thế lặng lẽ tồn tại qua bao biến thiên của thời gian. Mạch nước của giếng cứ 
thế nuôi nấng bao thế hệ lớn lên, rồi chính những cư dân lại ôm ấp, trân quý biểu 
tượng của làng qua bao đời nay đã thành di sản ở phố. Ông Phạm Phú Tuyên – 
chủ quán cao lầu Bá Lễ cho hay: “Nước ở đây vẫn trong veo như những ngày 
chúng tôi còn là đứa trẻ. Tuy ở phố nhưng hầu hết mọi người trong khu vực đều 
giữ thói quen sử dụng nước giếng và bây giờ thậm chí nước giếng Bá Lễ còn là 
thứ giá trị mà nhiều quán ăn, nhà hàng muốn có để dùng trong chế biến phục vụ 
khách hàng”. 

Những người lớn tuổi sống quanh khu vực giếng Bá Lễ vẫn thường truyền 
tụng về câu chuyện ra đời của tên giếng như hôm nay. Vào khoảng đầu thế kỷ 
20, một người đàn bà giàu có ở phố Hội vì xót xa trước sự xuống cấp trầm trọng 
của giếng đã bỏ ra khoảng 100 đồng tiền Đông Dương để trùng tu. Kể từ đó, 
không ai bảo ai mọi người sống quanh đó chỉ lấy nước vừa đủ dùng, chẳng ai để 
cây lá rơi hay rác thải bụi bẩn xuống giếng bao giờ. 

Không dập dìu du khách ghé thăm như các di tích đình, chùa nằm trong 
trung tâm khu vực phố cổ, đình Sơn Phong tọa lạc trên đường Nguyễn Duy Hiệu 
đã hơn 300 năm có lẽ và còn bảo tồn được như ngày nay nhờ sự góp sức rất lớn 
của cộng đồng cư dân địa phương. Hiện nay trong đình vẫn tồn tại bức hoành 
phi do chúa Nguyễn Phúc Chu ngự bút ban tặng vào năm 1715 và đích thân 
chánh hậu của ngài dâng cúng tại đình. Theo tư liệu của nhà khảo cứu Phạm 
Thúc Hồng, giữa những năm chiến tranh ác liệt (năm 1974), người dân địa 
phương vẫn chắt bóp, phụng cúng 1,4 triệu đồng tiền chế độ cũ để trùng tu xây 
lại tiền đường. Những cụ cao niên tại đây cho biết, hiện nay đình Sơn Phong vẫn 
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lưu giữ được sắc vua triều Nguyễn ban là nhờ ông Lý Tý - Lý trưởng làng Sơn 
Phong (thời điểm năm 1946) đã ra sức can ngăn quân đội Pháp rằng đó không 
phải là tài liệu của quân cách mạng để tránh cảnh đốt phá sắc phong trong đình. 
Chỉ trong 8 năm (từ năm 2000 đến 2008), đình Sơn Phong đã có thêm 3 lần 
trùng tu với sự tham gia đóng góp tích cực của cư dân địa phương. 

Khai thác nhà cổ quá đà 

Những di tích lịch sử hoặc cảnh quan, nhà cổ tại Hội An gần như đang quá 
tải trước làn sóng phát triển du lịch. Ông Trương Bách Tường - người dân Hội 
An, chia sẻ, việc khai thác du lịch nhà cổ đang bị quá đà. “Các công ty du lịch 
đang vắt kiệt giá trị các di tích bằng nhiều cách. Khai thác vô tội vạ nhưng 
nguồn thu về lại quá ít ỏi để có thể bảo tồn” - ông Tường nói. Trong khi đó, theo 
thống kê của Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, toàn thành phố 
có 1.360 di tích, riêng khu vực phố cổ có gần 1.000 di tích và có đến 80% di tích 
thuộc sở hữu tư nhân. Điều đáng lo ngại, thời gian qua, chủ nhân của các di tích 
này do lợi ích kinh tế đã khai thác tối đa lợi thế nằm trong di sản văn hóa thu hút 
nhiều khách du lịch để kinh doanh, dịch vụ. Một căn nhà mặt tiền đường Trần 
Phú, Nguyễn Thái Học hay Bạch Đằng có thể được ngăn thành nhiều “ki-ốt”. 
Chưa kể việc cải tạo lại nhà cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh, ý thức của 
những người trực tiếp thuê lại nhà cổ còn là một chuyện đáng bàn. 

Trong đó, riêng với nhà cổ, Hội An đã có 1.300 căn nhà với đủ mọi hình 
thức sở hữu khác nhau. Hội An đã có nhiều quyết sách ngõ hầu bảo tồn tốt nhất 
các công trình kiến trúc gỗ, tránh sự biến dạng do người dân tự ý tu sửa, cơi nới. 
Tuy nhiên, không thể nào kiểm soát hết tất cả công trình nhà cổ, đặc biệt là nhà 
do tư nhân quản lý. Sửa lại không gian giếng trời, cơi nới thêm phần mái, hay 
thậm chí tận dụng cả mái thượng để kinh doanh. Chưa kể, tuổi thọ của các cấu 
kiện gỗ thường bị rút ngắn bởi thời gian và môi trường. Các chuyên gia bảo tồn 
nhìn nhận, gỗ tạo ra môi trường thân thiện nhưng vì là chất liệu hữu cơ, nên sẽ 
bị hủy hoại bởi côn trùng và nấm mốc. Trong khi đó, theo khảo sát của các nhà 
chuyên môn này, trong lòng phố cổ Hội An, nhất là dưới mặt đất, chính là xứ sở 
cư trú của các loài mối. Chính vì vậy, cùng với độ ẩm cao, mối là nguyên nhân 
gây hại đối với các di tích kiến trúc gỗ ở Hội An. Mới đây, TP.Hội An phải lên 
tiếng vì thiếu nguyên liệu gỗ để thực hiện trùng tu các công trình kiến trúc này... 

Ngân sách, kinh phí để bảo tồn di tích không phải là vấn đề với Hội An. 
Thế nhưng, câu chuyện hậu khai thác như thế nào mới là điều đáng quan tâm. 
GS-TS-KTS.Hoàng Đạo Kính cho rằng, nhà cổ nói riêng, phố cổ, làng cổ nói 
chung nên được coi là di sản đô thị, chứ không nên coi là di tích. “Vì di tích là 
đối tượng của bảo tồn nguyên trạng, mọi sự trùng tu nhằm mục đích bảo lưu cái 
gốc, không thể bị thay thế. Nếu nhìn nhận theo cách này thì nhà cổ, làng cổ, phố 
cổ được ví như một “cơ thể” đang phát triển, có thể cải tạo đôi chút bên trong 
cho phù hợp với cuộc sống hiện đại, còn hình hài, vóc dáng thì giữ nguyên. Tuy 
nhiên, nếu lạm dụng để khai thác thì cần phải có một phương hướng khác” - ông 
Hoàng Đạo Kính nói. 

http://www.baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa/201907/di-tich-
giua-long-pho-862161/ 
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HỘI AN ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN BÁO CHÍ THÁNG 7/2019 

* Căn cứ Công văn số 711/SNgV-LS ngày 4/7/2019 của Sở Ngoại vụ về 
việc Đoàn phóng viên Hãng Truyền hình Boundless Productions (Anh) đến thực 
hiện phóng sự quảng bá du lịch, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam theo 
Giấy phép hoạt động số 145/GP-BC ngày 2/7/2019 của Vụ Thông tin Báo chí - 
Bộ Ngoại giao. Đoàn phóng viên có 3 người, cùng đi và hướng dẫn đoàn có ông 
Nguyễn Đăng Hiếu – Cán bộ Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài – Bộ 
Ngoại giao và cán bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam đến làm việc tại TP Hội An 
dự kiến ngày 11/7/2019 để: Quay cảnh phố cổ Hội An, sông Thu Bồn, chùa Cầu, 
hội quán Phúc Kiến, nhà cổ Tấn Ký, nhà cổ Phùng Hưng, hội quán Triều Châu, 
hội quán Quảng Đông…; Quay phim nhà may Bebe, Sisters Tailor, làng lụa Hội 
An…; Quay phim buổi biểu diễn nhạc dân gian; Quay phim cảnh đẹp, cảnh sinh 
hoạt của người dân địa phương. 

 

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. 

 
 
 
 


