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Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 01/10 đến ngày 18/10/2019 

Từ ngày 01/10 đến ngày 18/10/2019 các báo đã có khoảng 20 tin, bài viết 
về Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố 
Hội An – Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một 
số tin bài nổi bật: 

1. SỰ KIỆN – VẤN ĐỀ 

* Xác minh nhân thân cô gái “khoe thân” ở phố cổ Hội An (Báo Đời 
Sống và Pháp Luật, 02/10, Báo Công Lý, 02/10), Điều tra vụ clip cô gái “bán 
khỏa thân” trên nóc di sản Hội An (Báo Công An Nhân Dân, 02/10)… 

* Vụ việc này cũng được Báo Tiền Phong đề cập qua bài viết: Vụ cô gái để 
ngực trần quay clip ở Hội An: Đề nghị Công an vào cuộc, số ra ngày 
02/10/2019  

 Cô gái là người mẫu tự do, không hoạt động trong cơ quan, tổ chức nào 
nên việc xác minh nhân thân, địa chỉ rất khó khăn. 

Sáng nay (2/10), trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Đình Đường, Phó 
Chánh Thanh tra Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cho hay Sở đã có văn bản gửi 
Công an tỉnh Quảng Nam, công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh thân nhân, 
địa chỉ cô gái khỏa thân trên nóc nhà Hội An. 

“Do cô gái này là người mẫu tự do, không hoạt động trong cơ quan, tổ chức 
nào nên việc xác minh rất khó khăn. Sở từng nhờ Sở VHTT TP.HCM xác minh 
nhưng không được”, ông nói.  

Về hướng xử lý, ông cho biết Sở đã làm việc với thành phố Hội An, trên cơ 
sở dựa vào quy chế của thành phố để đưa ra biện pháp thích hợp. Tuy nhiên, đây 
là trường hợp xảy ra lần đầu tại Hội An nên các đơn vị chức năng khá lúng túng, 
vì vậy Sở đã có văn bản đề nghị Bộ VHTT&DL “tư vấn” hướng xử lý. 

Như Tiền Phong đã thông tin, tối 18/9, trên mạng xã hội lan truyền chóng 
mặt clip của một tài khoản có tên Trần Mai Hương với hình ảnh cô gái khoe 
thân phản cảm trên nóc nhà phố cổ Hội An. Clip này bị lên án kịch liệt và được 
gỡ vào trưa hôm sau. 

https://www.tienphong.vn/van-hoa/vu-co-gai-de-nguc-tran-quay-clip-o-hoi-
an-de-nghi-cong-an-vao-cuoc-1470454.tpo 
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* Người Hội An xa dần, phố cổ giờ 'rỗng ruột', bài viết đăng trên Báo 
Tuổi Trẻ số ra ngày 18/10/2019 

Hội An được thế giới xướng tên với danh hiệu "Điểm đến văn hóa hàng đầu 
châu Á" tại lễ trao giải thưởng Du lịch thế giới 2019. 

Đây là danh hiệu thứ 4 trong năm mà phố cổ này đón nhận. Vinh dự với 
"mưa" danh hiệu, nhưng nhiều nhà quản lý tại TP Hội An cũng bày tỏ nỗi lo lắng 
với phố cổ mong manh. Vinh danh Hội An là một điều rất đáng trân trọng và tự 
hào, và cũng từ đây khách tới Hội An tham quan gia tăng 5-10% mỗi năm, từ đầu 
năm tới nay có gần 4 triệu lượt, nhưng đằng sau đó tạo nên một nguy cơ lớn đối 
với sự toàn vẹn "linh hồn" - điều đã làm nên nét đẹp của phố cổ. 

Một điều đáng nói, là khách đến tăng thêm góp phần quảng bá hình ảnh Hội 
An, phát triển kinh tế nhưng một điều đáng tiếc là nơi đây cư dân bản địa thưa 
dần, thay vào đó là người ngoại tỉnh cư trú và sinh sống. Theo điều tra, trong tổng 
số hơn 600 nhà cổ được khảo sát, có 155 nhà hiện được dùng cho kinh doanh. Để 
phục vụ kinh doanh, các ngôi nhà cổ đã được tận dụng tối đa diện tích, thu hẹp 
không gian sinh hoạt để lấy chỗ bày biện hàng hóa. Từ năm 2000 đến nay, trong 
470 nhà cổ của người dân thì có tới 115 ngôi nhà thay đổi chủ sở hữu. Thậm chí 
một số ngôi nhà cổ chuyển nhượng qua lại 2-5 chủ. Việc chuyển nhượng từ 10 
năm trở lại đây tăng gấp đôi so với những năm 2000 - 2009.  

https://tuoitre.vn/nguoi-hoi-an-xa-dan-pho-co-gio-rong-ruot-
20191018093405284.htm 

2. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 

* Hội An cần thành lập lực lượng phản ứng nhanh trong hoạt động du 
lịch, thông tin trên Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 04/10/2019 

Hội An hiện nay xảy ra nhiều vụ "chặt chém", móc túi, thậm chí ức hiếp du 
khách nước ngoài… Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Quảng Nam đã có 
đề xuất thành lập lực lượng phản ứng nhanh, đội cứu hộ trực chiến hoặc cảnh sát 
du lịch để bảo đảm an toàn cho du khách đến tham quan tại địa phương. 

Theo thông tin từ ông Nguyễn Hai, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và 
xúc tiến du lịch Quảng Nam cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tiếp 
nhận hơn 140 trường hợp du khách trình báo về các vấn đề liên quan đến hoạt 
động du lịch, trong đó khoảng 70% nội dung trình báo liên quan đến mất tài sản. 

https://www.sggp.org.vn/hoi-an-can-thanh-lap-luc-luong-phan-ung-nhanh-
trong-hoat-dong-du-lich-620724.html 

* Lộn xộn giá dịch vụ lưu trú, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 08/10/2019 

Cơ hội lợi nhuận và triển vọng về sự phát triển của thị trường dịch vụ lưu 
trú bị “thổi phồng” quá mức đã khiến nhiều đơn vị kinh doanh lĩnh vực này, 
nhất là hai loại hình homestay và biệt thự du lịch (villas) trên địa bàn tỉnh ào ạt 
đầu tư, dẫn đến thực trạng “phá giá” tràn lan ảnh hưởng tiêu cực cho thương 
hiệu du lịch địa phương.  
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Cụ thể theo báo chí phản ánh: Lướt qua nhiều ứng dụng đặt phòng lưu trú 
online uy tín hàng đầu hiện nay, du khách sẽ không khỏi giật mình khi tìm kiếm 
được nhiều phòng nghỉ ở các vila 2 đến 3 sao nhưng có giá “rẻ bèo” tại Hội An 
(giá thậm chí xuống dưới 400 nghìn đồng/đêm bao cả ăn sáng). Theo thông tin 
nhiều chủ kinh doanh loại hình dịch vụ trên cho hay, tình trạng bán phá giá 
phòng, dịch vụ trên địa bàn TP.Hội An diễn ra khá nhiều, hệ lụy của việc này là 
chất lượng phục vụ thấp, ảnh hưởng đến doanh thu cũng như ngành du lịch nói 
chung. 

Nhận định về vấn đề này, theo bà Phạm Thị Ngọc Dung - Phó phòng VH 
và TT TP.Hội An cho biết: “Đặc thù của ngành kinh doanh lưu trú du lịch theo 
luật đã quy định thì doanh nghiệp chỉ cần niêm yết giá công khai và bán theo 
đúng mức đó chứ Nhà nước không can thiệp được. Bình ổn giá hay không là ở 
chính các doanh nghiệp du lịch”, công tác quản lý nhà nước với loại hình lưu trú 
này rất khó, hiện quy chế quản lý homestay của tỉnh cũng đã có nhưng điều 
khoản lại nói chung chung, xử lý thế nào thì không có hướng dẫn. Cụ thể hơn là 
nếu các cơ sở làm sai thì cũng chỉ tuyên truyền, điều chỉnh chứ không có chế tài 
xử phạt”. 

Còn theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, vừa qua 
Hội An được một số trang của nước ngoài chọn vào danh sách top thành phố du 
lịch rẻ nhất thế giới, điều này giúp quảng bá cho địa phương nhưng thành phố 
không chủ trương hướng tới du lịch giá rẻ bởi sẽ làm mất đi giá trị của đô thị cổ, 
của di sản quý giá này. 

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/thuong-mai-dich-vu/201910/lon-xon-
gia-dich-vu-luu-tru-876064/ 

* Hội An cần cơ chế đặc thù, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 17/10/2019 

Là thành phố di sản; một trung tâm du lịch của Quảng Nam và khu vực, tuy 
nhiên chỉ là đơn vị hành chính cấp huyện, TP.Hội An gặp rất nhiều khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình điều hành quản lý. 

Theo ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, hiện địa 
phương đối diện với 3 thách thức. Thứ nhất, áp lực khách tăng quá “nóng” dẫn 
tới những ách tắc về giao thông do lượng xe cộ nhiều. Thứ hai, áp lực về môi 
trường, rác thải phát sinh quá nhanh, trong khi việc xử lý tại chỗ không đáp ứng 
nhu cầu. Thứ ba, cơ sở hạ tầng xuống cấp và biến đổi về chủ sở hữu trong khu 
phố cổ. 

“Đã đến lúc Hội An cần có một cơ chế đặc thù trong quản lý di tích, nhất là 
trong công tác trùng tu kiến trúc nhà cổ. Bởi, nhiều công trình quy mô nhỏ 
không cần thiết phải ra Hà Nội để thẩm định hồ sơ, nhưng theo quy định mình 
phải làm. Chưa kể, nguồn vật liệu thay thế như gỗ cũng bị vướng do những quy 
định về định mức giá gỗ khác xa với thị trường. Vì vậy việc tạo cho Hội An cơ 
chế đặc thù sẽ giúp công tác tu bổ di tích được chủ động hơn về nguồn kinh phí, 
vật tư, vật liệu, như hiện nay mình đang vướng rất nhiều” - ông Phong chia sẻ. 
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Thực tế, thời gian qua TP.Hội An đã xây dựng xong nội dung cơ chế đặc 
thù trình UBND tỉnh gửi Bộ KH&ĐT thẩm định, hiện Bộ KH&ĐT đã gửi sang 
Văn phòng Chính phủ chờ phê duyệt. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Sơn, do 
một số nội dung thẩm định vẫn chưa đạt yêu cầu nên Trung ương đề nghị thành 
phố giải trình thêm và thành phố đang tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh để trình lại. 

Cũng theo ông Sơn, trong cơ chế đặc thù, Hội An chỉ xin 2 vấn đề là ngân 
sách và cơ chế thẩm quyền ký các hồ sơ trùng tu di sản nhằm tăng cho Hội An 
một số thẩm quyền về sửa chữa trùng tu, thẩm quyền về ngân sách, thẩm quyền 
về tổ chức các dịch vụ… 

http://www.baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201910/hoi-an-can-
co-che-dac-thu-877399/ 

3. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 

Thời gian gần đây, báo chí đồng loạt đăng bài về bãi rác xã Cẩm Hà đang 
trong tình trạng báo động vì quá sức chứa như: Gần 273 nghìn tấn rác "ùn ứ" 
ở Hội An (Báo Công An Nhân Dân, 06/10), Quảng Nam: Thành phố Hội An 
ứ đọng gần 273.000 tấn rác (Báo Công Luận, 04/10),… 

* Trên Báo Tài Nguyên và Môi Trường số ra ngày 06/10/2019 ngày 
06/10/2019 có bài viết: Quảng Nam: TP du lịch tìm cách xử lý gần 273.000 

tấn rác ứ đọng 

UBND TP. Hội An vừa tổ chức họp bàn giải pháp xử lý rác thải trên địa 
bàn thành phố do ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành 
phố chủ trì. 

Tại cuộc họp, Phòng TN&MT TP. Hội An cho biết, từ ngày 27/7, Công ty 
Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam dừng vận chuyển rác thải từ bãi rác 
Cẩm Hà (thành phố Hội An) đến khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (huyện Núi 
Thành). Trung bình, mỗi ngày thành phố Hội An phát sinh khoảng 100 tấn/ 
ngày, trong khi đó lò đốt rác đã ngững hoạt động từ tháng 10/2018, đồng thời 
Nhà máy sản xuất phân compost hoạt động kém hiệu quả. Do đó, “núi” rác thải 
ứ đọng tại bãi rác Cẩm Hà hiện tại lên đến khoảng 272.852 tấn. 

Thời gian qua, chính quyền TP. Hội An đã nhiều lần mời các chuyên gia về 
môi trường tư vấn giúp xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Cẩm Hà. Tuy 
nhiên, đến nay vẫn chưa có phương án khả thi nào. 

Trước sự quá tải của bãi rác Cẩm Hà, lãnh đạo UBND thành phố Hội An 
chỉ đạo các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt 
việc phân loại rác tại nguồn; khẩn trương thống kê danh sách các hộ gia đình có 
diện tích đất vườn rộng để hướng dẫn xử lý rác hữu cơ ngay tại vườn nhằm giảm 
thiểu khối lượng rác chuyển về bãi rác Cầm Hà… 

Về giải pháp lâu dài, UBND thành phố giao Phòng TN&MT tham mưu cho 
UBND thành phố xây dựng Đề án về xử lý rác thải trình HĐND thành phố tại kỳ 
họp gần nhất xem xét, ban hành nghị quyết để thực hiện; tham mưu cho thành 
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phố tiếp cận, chọn lọc các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp có năng lực để 
tranh thủ sự hỗ trợ trong lĩnh vực môi trường nói chung, xử lý rác thải nói riêng 
tiễn tới kêu gọi đầu tư của doanh nghiệp về vấn đề xử lý rác thải;  chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường tiếp tục thực 
hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn, tiến tới không sử dụng túi ni lông và đồ 
nhựa sử dụng một lần…. 

https://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/quang-nam-tp-du-lich-tim-
cach-xu-ly-gan-273-000-tan-rac-u-dong-1274930.html 

* Đảo cát trở thành bãi chắn sóng tự nhiên cho bờ biển Hội An, bài viết 
đăng trên Báo Thông Tấn Xã Việt Nam số ra ngày 9/10/2019 

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố 
Hội An (Quảng Nam) cho biết: Sau hơn 5 tháng theo dõi biến động, các cơ quan 
chức năng xác định, đảo cát xuất hiện cách bờ biển thành phố Hội An hơn 2 km 
tiếp tục mở rộng dần về phía Bắc khoảng hơn 50 mét và chiều cao của đảo cát 
trên mặt nước biển hơn 1 mét. 

Sự xuất hiện của đảo cát trên biển đã trở thành bãi chắn sóng tự nhiên cho 
bờ biển Hội An trước tình trạng sạt lở do sóng biển và triều cường gây ra. Theo 
đó, khu vực bờ biển phía Bắc thuộc phường Cửa Đại và phường Cẩm An đã 
giảm thiểu đáng kể tình trạng sạt lở hàng năm như trước đây. Tại khu vực các 
tuyến kè cứng bảo vệ bờ biển Cửa Đại trước đây bị sạt lở nặng ở phần chân kè, 
nay khu vực phía ngoài chân kè đã trở thành bãi cát. Nhờ vậy các tuyến kè cứng 
được bảo vệ tốt hơn trước sự tác động thường xuyên của sóng biển, nhất là trong 
mùa mưa bão. 

  Còn theo các chuyên gia, có khả năng lượng đất, cát bị sạt lở ở phía bờ 
bắc biển Cửa Đại, lượng đất cát từ phía hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn bị sạt lở 
cuốn trôi ra biển, sau đó bị sóng biển đánh dạt trở lại và hình thành nên đảo cát 
này. 

  Trước tình hình trên, thành phố Hội An đang phối hợp với các cơ quan 
chức năng, các nhà khoa học trong nước và quốc tế nghiên cứu để đưa ra giải 
pháp phù hợp nhằm bảo vệ bền vững môi trường biển và bờ biển Hội An. 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/dao-cat-tro-thanh-bai-chan-song-tu-nhien-cho-
bo-bien-hoi-an-20191009111046049.htm 

4. AN NINH – TRẬT TỰ 

* Tăng cường "phạt nguội" phương tiện phạm luật giao thông tại phố 
cổ Hội An, bài viết đăng trên kênh ATGT (Tiếng nói của BGTVT, Uỷ ban 
ATGT Quốc gia) số ra ngày 9/10/2019 

Theo Công an thành phố Hội An, chỉ tính riêng trong 2 tháng gần đây, lực 
lượng CSGT, TT đã tiến hành dán thông báo “phạt nguội” 112 trường hợp 
phương tiện giao thông vi phạm pháp luật ATGT. Cụ thể, lực lượng đã lập biên 
bản xử lý vi phạm hành chính tại chỗ 15 trường hợp; 43 trường hợp xử lý lập 
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biên bản xử phạt hành chính tại cơ quan; còn 46 trường hợp vi phạm chưa xử lý. 
Số tiền nộp vào kho bạc nhà nước hơn 30 triệu đồng. 

Thống kê trong 9 tháng đầu năm 2019, lực lượng này tiến hành xử lý 1.880 
phương tiện giao thông đường bộ vi phạm pháp luật ATGT. Trong đó, có 806 
trường hợp là phương tiện ô tô con, 61 trường hợp xe tải, 120 xe khách, 893 xe 
mô tô. Lập biên bản xử phạt hành chính 1.749 trường hợp (771 ô tô con, 55 ô tô 
tải, 113 ô tô khách, 808 mô tô). Tổng số tiền phạt nộp vào kho bạc nhà nước hơn 
1,2 tỷ đồng. 

Công an TP. Hội An (Quảng Nam) sẽ tiếp tục tăng cường xử phạt phương 
tiện vi phạm luật ATGT bằng hình thức “phạt nguội”. 

https://www.atgt.vn/tang-cuong-phat-nguoi-phuong-tien-pham-luat-giao-
thong-tai-pho-co-hoi-an-d437627.html 

 
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. 

 
 
 


