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TỔNG HỢP 
Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 01/11 đến ngày 11/11/2019 

Từ ngày 01/11 đến ngày 11/11/2019 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 

* Hội An luôn hướng đến một thành phố văn minh, văn hóa, thân thiện 
nhưng thời gian gần đây một số hình ảnh vô tình đã làm giảm đi điều mà thành 
phố đang hướng tới được phản ánh qua bài viết: Khó "Nhân tình thuần hậu", 
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 05/11/2019 

Chỉ thời gian ngắn, liên tiếp những vụ việc phản cảm trong ứng xử giữa cư 
dân phố cổ với khách du lịch; giữa du khách với di sản; giữa người dân với nhau 
đã xảy ra, khiến hình ảnh Hội An xấu xí trong mắt du khách. Những kỳ vọng về 
một thành phố văn hóa, nhân tình thuần hậu dường như ngày càng trở nên khó 
khăn, xa vời hơn. 

1. Ngày 8/9/2019, thông tin về chủ một quán cà phê trên đường Bạch Đằng 
(TP.Hội An) đuổi khách Việt ra khỏi quán khiến dư luận và cộng đồng mạng 
“dậy sóng”. Dù chưa rõ sự thật ra sao nhưng hành động từ chối phục vụ khách 
của chủ quán cà phê cũng đã tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều. 

Tròn 10 ngày sau, ngày 18/9 Hội An lại xôn xao với clip quay cảnh một cô 
gái khỏa thân trên sân thượng tại quán cà phê trong phố cổ giữa ban ngày. Trước 
đó, ngày 18/4/2019, phố cổ Hội An thêm lần “tổn thương” khi hình ảnh những 
cặp đôi vô tư nằm, ngồi trên mái ngói nhà cổ chụp hình cưới. Đặc biệt, gần đây 
nhất, tối 22/10 trên mạng lại lan truyền clip quay cảnh một người phụ nữ có 
hành vi hung hăng, khóa xe đạp khách khi họ đi vào tham quan phố cổ. 

Những hành động ứng xử dù vô tình hay cố ý cũng làm hình ảnh Hội An 
mất điểm trong mắt du khách. Một số ý kiến cho rằng, Hội An đã không còn 
thân thiện, hồn hậu như xưa nữa, khi những giá trị cốt lõi đã bị phủ lấp bởi các 
hoạt động thương mại du lịch khiến công tác quản lý xã hội không theo kịp. 

Ông Võ Phùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, nguyên Giám 
đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An nhìn nhận, để xảy ra những sự việc trên, 
có phần lỗi thuộc về chính quyền thành phố vì đã không thực sự quyết liệt giải 
quyết rốt ráo những vấn đề xảy ra, dẫn đến hệ lụy. “Gần 4 tháng nay TP.Hội An 
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vẫn chưa có chủ tịch UBND thành phố, điều rất đáng lo ngại với một thành phố 
nhiều nhạy cảm như Hội An” - ông Phùng chia sẻ. 

Theo ông Phùng, văn hóa phải đóng vai trò định hướng xã hội, chứ không 
thể cứ loay hoay chạy theo sự vụ, nhất là trong quản lý trật tự xã hội, quản lý 
môi trường, quản lý du lịch, đặc biệt là định hướng về mặt đạo đức… do đó phải 
có sự đồng bộ, quyết tâm của cả hệ thống chính trị nhưng cảm giác hiện nay 
mạnh ai nấy làm nên sự đổ vỡ là tất yếu. 

2. Tháng 9/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Đề án 
“Hội An - Nhân tình thuần hậu” sau hơn một năm tuyên truyền, tham vấn ý kiến 
của cộng đồng, doanh nghiệp nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng con người 
Hội An đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch. 

Qua hơn 1 năm triển khai, kết quả bước đầu mang lại khả quan khi nhiều 
doanh nghiệp,  khách sạn, đoàn thể, tổ chức, trường học trên địa bàn đã chủ 
động liên hệ với tổ đề án để tuyên truyền cho công nhân viên, hội viên, học sinh 
những thông điệp tốt đẹp về văn hóa và ứng xử, tuy nhiên phong trào dường như 
tụt dần. 

Ông Võ Phùng cho rằng, để duy trì phong trào là chuyện của cả hệ thống 
chính trị chứ một cơ quan hay Trung tâm VH-TT&TT-TH không thể làm được. 
Thực tế, không chỉ đề án, mà nhiều chương trình, đề án văn hóa ra đời trước đây 
cũng không được duy trì xuyên suốt. Hậu quả, những sự việc đã liên tiếp xảy ra 
thời gian qua. 

Theo ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, việc báo 
chí, dư luận quan tâm đến Hội An bên cạnh cảnh báo những hành vi không đúng 
mực của một bộ phận người dân, du khách, thì không phải trường hợp nào công 
luận cũng phản ánh khách quan vô tư với mục đích xây dựng Hội An tốt hơn. 

“Hiện Hội An đâu chỉ có người Hội An sinh sống mà còn vài chục nghìn 
người từ khắp nơi khác đổ về kinh doanh buôn bán, nên quá trình làm ăn chắc 
chắn sẽ có chuyện này chuyện kia khó thể điều chỉnh hết được. Cho nên những 
chuyện xảy ra như vừa rồi nơi đâu cũng có, nhưng đối với Hội An thì nhận được 
nhiều quan tâm hơn, vì người ta yêu mến Hội An, nhưng không phải ai phản ánh 
cũng vì Hội An, mặc dù quan điểm của thành phố là luôn lắng nghe ý kiến từ 
nhiều phía và kiên quyết xử lý đến nơi đến chốn những sự việc làm tổn hại đến 
hình ảnh, văn hóa và các giá trị của Hội An” - ông Sơn nói. 

Dù chỉ là những vụ việc lẻ tẻ, nhưng nói như ông Võ Phùng, đó là những 
rạn vỡ về văn hóa đáng lo ngại. Bởi lẽ, nó sẽ không dừng lại ở đó mà đã âm ỉ 
diễn ra hàng ngày trong các hoạt động thương mại, buôn bán như là mặt trái của 
sự phát triển. Do đó, để những giá trị văn hóa Hội An, để “Nhân tình thuần hậu” 
thấm đẫm vào trong mỗi người dân, du khách, chặng đường phía trước chắc 
chắn không hề dễ dàng, đặc biệt cần nhiều hơn nữa những nỗ lực, quyết liệt từ 
các cấp chính quyền thành phố Hội An. 

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/201911/kho-nhan-tinh-thuan-hau-
880104/ 
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* Trang bị kỹ năng lưu thông an toàn cho học sinh Hội An, thông tin 
đăng trên Báo Quảng Nam 02/11/2019 

Hơn 500 học sinh Trường THCS Kim Đồng (TP.Hội An) vừa được Hệ 
thống HEAD Tiến Thu - Tiến Đức tập huấn những kiến thức cần thiết và kỹ 
năng tham gia giao thông an toàn, giảm thiểu rủi ro về tai nạn giao thông cho lứa 
tuổi học đường. 

Hoạt động trên nằm trong chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười 
ngày mai” do Hệ thống HEAD Tiến Thu - Tiến Đức triển khai dịp học kỳ I năm 
học 2019 - 2020. Ngoài Trường THCS Kim Đồng, tính từ tháng 9 đến nay, hệ 
thống này đã tiến hành thực hiện tại các trường: THCS Lê Quang Sung, THCS 
Ngô Quyền, THCS Chu Văn An (Duy Xuyên), THPT Trần Hưng Đạo, THCS 
Nguyễn Du, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và THCS Nguyễn Khuyến (Hội An), 
THCS Lê Lợi (Thăng Bình). 

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201911/trang-bi-ky-nang-
luu-thong-an-toan-cho-hoc-sinh-hoi-an-879794/ 

 * Thời gin gần đây, báo chí liên tục cập nhật phản ánh bia Huda Huế 
quảng chằn biểu tượng Chùa Cầu phố cổ để quảng cáo bia, sai quy định theo 
Luật Di sản, điều đáng nói là cơ quan cấp phép chính là Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Quảng Nam. Sau khi biển hiệu quảng cáo được treo lên gặp 
không ít sự bức xúc của người dân phố Hội nói riêng và Quảng Nam nói chung, 
trước những thông tin dư luận phản ánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 
cho tháo gỡ biển hiệu quảng cáo trên là nội dung được các báo đăng tải như: 
Thu hồi quyết định cấp phép quảng cáo bia có biểu tượng Chùa Cầu (Báo 
Quảng Nam 07/11), Tháo dỡ biển quảng cáo 'tô màu bia' chùa Cầu ( Báo 
Tuổi trẻ, 07/11), Vụ bia Huda "phủ" lên Chùa Cầu - Hội An: Hãng bia nói 
gì? (Báo Giáo thông, 07/11), Pano bia Huda Huế xâm phạm di sản Hội An: 
Tháo dỡ... chưa đủ, phải phạt? (Kiến thức.net, 08/11)… 

Chiều 6/11, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng 
định, sau khi phát hiện pano quảng cảo sản phẩm bia Huda có hình ảnh Chùa 
Cầu không phù hợp, ông đã ký quyết định thu hồi quyết định cấp phép quảng 
cáo trước đó. 

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, ngay từ đầu ông không biết việc này do 
bận đi công tác, việc cấp phép cho doanh nghiệp do Phòng Quản lý văn hóa 
tham mưu ông Hồ Tấn Cường (lúc đó là Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL) ký. 

“Việc cấp phép này không sai vì Cục Sở hữu trí tuệ cho phép. Tuy nhiên, 
khi đi công tác về phát hiện logo không phù hợp, tôi đã ngay lập tức ký văn bản 
gửi doanh nghiệp đề nghị thu hồi tấm pano quảng cáo này. Hiện tại Phòng Quản 
lý văn hóa và phía doanh nghiệp đang phối hợp để xử lý, thay đổi maquette 
(thiết kế). Trong thời gian này chúng tôi đã chỉ đạo tạm thời tháo dỡ tấm pano, 
công việc đang được triển khai” - ông Hồng nói. 

Trước đó, hình ảnh Chùa Cầu - một biểu tượng của Di sản văn hóa thế giới 
Hội An với gam màu xanh được đặt cạnh một lon bia Huda (sản phẩm của Công 
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ty TNHH Carlsberg Việt Nam) trên tấm pano quảng cáo ven quốc lộ 1 đoạn qua 
thị xã Điện Bàn. Hình ảnh này nhanh chóng được cộng đồng mạng xã 
hội Facebook chia sẻ, lan truyền cùng nhiều bình luận phản ứng gay gắt. Một số 
bình luận cho rằng, biểu tượng Chùa Cầu “đã bị xâm hại một cách trắng trợn bởi 
Huda Huế”. 

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch phụ trách UBND TP.Hội An cho 
rằng, Công ty Carlsberg Việt Nam sử dụng hình ảnh Chùa Cầu để quảng bá cho 
bia Huda nhưng không hề thông qua chính quyền địa phương. TP.Hội An đã đề 
nghị Sở VH-TT&DL có ý kiến chính thức để có hướng xử lý theo thẩm quyền. 

“Việc sử dụng hình ảnh với màu sắc không đảm bảo, không đúng với bản 
chất của biểu tượng di sản văn hóa thế giới là sai, địa phương hoàn toàn phản 
đối, bởi Chùa Cầu giờ đã là một phần của Hội An, di sản chung của cả nước” - 
ông Sơn bày tỏ. 

http://www.baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa/201911/thu-hoi-
quyet-dinh-cap-phep-quang-cao-bia-co-bieu-tuong-chua-cau-880374/ 

2. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 

* Hội An, nhìn từ di sản ảnh, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 09/11/2019 

Trong kho tàng di sản ảnh về đô thị cổ Hội An, nhiều bức ảnh có giá trị về 
nghệ thuật, lịch sử. Đó là những bức không ảnh về phố cổ, bưu ảnh về những di 
tích nổi tiếng như Chùa Cầu, tam quan chùa Bà Mụ, đường phố, đời sống cư 
dân... Trong từng bức ảnh chứa đựng nhiều thông tin như kiến trúc, cảnh quan, 
trang phục, ẩm thực, ngành nghề truyền thống... tái hiện bức tranh sinh động của 
quá khứ cách nay một thế kỷ. 

Di tích trong di sản ảnh 

Trong kho tàng di sản ảnh về đô thị cổ Hội An, ảnh về Chùa Cầu được các 
nhà nhiếp ảnh tiền bối ưu ái nhất. Chùa Cầu ngày xưa cũng là nơi “tốn phim” 
của các nhiếp ảnh gia. Cái độc lạ của tên gọi, nét đẹp kiến trúc “nhất cử lưỡng 
tiện” vừa là ngôi chùa vừa là cây cầu mái che và cuộc sống của cư dân bản địa 
đã hấp dẫn các nhà nhiếp ảnh, cùng du khách. Trong bưu ảnh cũng như ảnh tư 
liệu xuất hiện nhiều bức ảnh có giá trị về nghệ thuật, lịch sử về Chùa Cầu. 

Tiêu biểu là bức ảnh Chùa Cầu do nhà báo Dominique Foulon - Phóng viên 
báo tiếng Pháp “Carnets du VietNam” gửi tặng Hội An. Trong ảnh, Chùa Cầu 
lúc đó có nhiều cây cối che phủ, người đứng trong và ngoài lan can với bộ đồng 
phục, chứng tỏ họ là một đoàn tham quan. Ảnh này có thể được chụp trong 
khoảng thời gian từ năm 1910 - 1930. Bức ảnh Chùa Cầu có dán tem “Cô gái 
Nam Bộ” lại là bức bưu ảnh độc đáo với những thông tin thú vị về kiến trúc và 
trang phục cư dân Hội An. 

Còn bức ảnh Chùa Cầu của Tạp chí Life chụp mặt sau, ghi lại hình ảnh về 
trang phục của giới bình dân, gánh hàng rong, sinh hoạt của cư dân phố cổ. Bức 
ảnh chụp năm 1929 là bức ảnh hoàn hảo, sinh động, đẹp nhất về Chùa Cầu. Nhà 



 5 

nhiếp ảnh đã ghi lại những chi tiết, hình ảnh rất đắt: Nhóm người mặc áo dài, 
đội nón lá từ Chùa Cầu đi ra, thân cây làm tiền cảnh cho ngôi chùa, vài trẻ em 
đứng chơi ven đường... 

Ngày nay, Chùa Cầu được chọn làm biểu tượng của Hội An, là “trái tim” 
của đô thị cổ. Chùa Cầu được nhiều du khách đến tham quan nên nơi đây là vị 
trí lý tưởng để chụp ảnh lưu niệm trong hành trình khám phá Hội An, nhất là 
trong các sự kiện văn hóa lớn như lễ hội đường phố, biểu diễn nghệ thuật, triển 
lãm, lễ hội ánh sáng, lễ hội hoa đăng... diễn ra trên sông Hoài phố Hội. 

Chùa Bà Mụ từng được Viện Viễn Đông bác cổ đưa vào danh mục di tích 
có giá trị ở Hội An, được các nhà nghiên cứu nước ngoài đánh giá là công trình 
kiến trúc giá trị bậc nhất Quảng Nam, được ghi lại trong văn bia trùng tu đời 
Khải Định: “Khách bác cổ Âu Á đến đây du lãm chẳng ai là không khen, chụp 
ảnh cho là một kiến trúc đẹp nhất Quảng Nam”. Vì vậy, không ngạc nhiên khi di 
tích này được ghi vào ống kính của các nhà nhiếp ảnh tiền bối, trong đó nhiều 
nhất là ảnh chụp tam quan chùa Bà Mụ. 

Những nhiếp ảnh gia tiền bối cũng ngắm nhìn, săn ảnh Hội An từ trên cao. 
Họ đã để lại cho đời sau những bức không ảnh có giá trị. Từ các bức ảnh xưa cũ 
đó, người hậu thế có cái nhìn về không gian kiến trúc, quy hoạch đô thị, môi 
trường thiên nhiên, cảnh quan Hội An lúc bấy giờ. Bức không ảnh thành phố 
Faifo chụp từ máy bay Breguet 14, khoảng năm 1925 - 1930 có lẽ là bức không 
ảnh Hội An sớm nhất. Trong ảnh nhìn thấy rõ nét kiến trúc chùa Bà Mụ với 
cổng tam quan và 4 gian nhà cân đối, bề thế phía sau. 

Giá trị di sản 

Di sản ảnh về Hội An rất đồ sộ và càng có giá trị hơn khi ghi lại hình ảnh 
chân thực của các di tích, cảnh quan đô thị cách nay trên dưới một thế kỷ. 
Những bức ảnh xưa chẳng những góp phần điểm tô nét đẹp cho di sản mà còn là 
cơ sở để giữ gìn, trùng tu các di tích. Những thông tin, chi tiết trên một bức ảnh 
xưa có thể mang lại hữu ích cho công tác bảo tồn, trùng tu, gia cố các di sản bị 
xuống cấp, hư hỏng. Gần đây, khi trùng tu di tích cổng tam quan chùa Bà Mụ ở 
Hội An, những người làm công tác trùng tu cũng đã dựa vào những bức ảnh 
đang lưu trữ tại Viện Viễn Đông bác cổ. 

Việc trùng tu nhằm giữ gìn tính chân xác của di tích lại là một vấn đề lớn, 
trong hoàn cảnh rất nhiều kỹ thuật xây dựng, chế tác trước đây đã thất truyền. 
Do đó, ảnh tư liệu là một nguồn căn cứ để bảo tồn tính chân xác của quá khứ. 
Những bưu ảnh xưa còn được phóng to trang trí tại các công trình kiến trúc cổ. 
Khách tham quan rất tâm đắc khi được chiêm ngưỡng những bức bưu ảnh chụp 
Chùa Cầu được trưng bày trân trọng trên vách của ngôi chùa này. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, nhất là facebook, di sản ảnh là 
một chủ đề hấp dẫn được nhiều người quan tâm. Những bức ảnh xưa cũ chụp về 
Hội An được thể hiện trong nhiều kiểu cách mới, đặc biệt là đối sánh xưa và 
nay, làm cho ảnh đầy ắp thông tin. Họ lồng ghép ảnh hiếm của ngày xưa với ảnh 
thời điểm hiện tại. Hình ảnh các công trình, cảnh vật trước đây được ghép vào 
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chính các công trình, cảnh vật mới ngoài thực địa để tìm thấy sự thay đổi về diện 
mạo, cảnh quan từ ngày ra đời tác phẩm đến ngày hôm nay. Đây là lối chơi thú 
vị của những nhà sưu tầm bưu ảnh và ảnh tư liệu. Điều đó xuất phát từ sự trân 
quý di sản ảnh và tình yêu của du khách dành cho đô thị cổ Hội An - di sản văn 
hóa của nhân loại, một điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên bản đồ du lịch thế giới. 

http://www.baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa/201911/hoi-an-
nhin-tu-di-san-anh-880751/ 

* Du lịch… thiếu trách nhiệm, bài học đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 02/11/2019 

Những hành động, thói quen du lịch thiếu trách nhiệm đến từ du khách và 
cả những nhà tổ chức du lịch sẽ khiến tài nguyên du lịch bản địa, môi trường bị 
tổn thương cũng như khiến xu thế du lịch trách nhiệm, du lịch xanh, du lịch bền 
vững gặp nhiều thách thức. 

Nhận thức chưa cao 

Một bộ phận không nhỏ du khách chưa có thói quen thể hiện trách nhiệm 
cho các chuyến du lịch của mình khiến nhiều trường hợp các cơ sở lưu trú phải 
“khó xử” với chính khách hàng. Bà Hồ Thị Th. (chủ một biệt thự lưu trú trên 
địa  bàn TP.Hội An) chia sẻ: “Trước đây vào thời điểm cuối tuần đơn vị thường 
đón khá nhiều nhóm khách địa phương lưu trú một đêm kết hợp hát hò ầm ĩ, nấu 
nướng rất lộn xộn khiến các du khách khác rất ái ngại. Dần dà, do không phù 
hợp với sản phẩm phục vụ nên tôi phải từ chối khéo các nhóm khách đem theo 
bếp, loa kẹo kéo”. 

Vé tham quan là nguồn thu chính để tôn tạo di sản, tuy nhiên nhiều năm 
qua Hội An vẫn loay hoay tìm cách chống thất thu vé. Một trong nhiều nguyên 
nhân khiến tỷ lệ khách mua vé so với lượt khách đến tham quan phố cổ Hội An 
giảm từ 61% năm 2017 xuống chỉ còn khoảng 43% trong 9 tháng đầu năm 2019 
là sự thiếu trách nhiệm của các công ty lữ hành và hướng dẫn viên du lịch. Các 
hướng dẫn viên bán tour tham quan qua mạng cố tình trốn vé, quay vòng vé 
hoặc tổ chức khách tự do len lỏi vào phố dựa vào không gian mở, nhiều ngõ 
hẻm ở phố cổ để trục lợi cá nhân khiến di sản bị thiệt thòi và gánh thêm áp lực.   

Thái độ ứng xử hời hợt với rác thải của phần đông du khách cũng là mối lo 
hiện nay khi trong số 6 loại hình rác thải được thống kê ở đô thị cổ Hội An thì 
rác thải du lịch chiếm tỉ lệ áp đảo. Bà Nguyễn Thị Hường – Giám đốc Công ty 
du lịch Hội An Xanh cho biết: “Trong tour tuyến đưa du khách tham quan Cù 
Lao Chàm chúng tôi luôn chuẩn bị các vật dụng sinh thái và tuyên truyền cho 
khách dùng nó để mang rác phát thải từ du lịch vào lại đất liền. Nhưng chỉ có 
một bộ phận nhỏ khách châu Âu hưởng ứng còn lại rất thờ ơ”. 

Thả hoa đăng trên sông Hoài vào dịp rằm hàng tháng và các đợt lễ là một 
nét văn hóa hình thành từ lâu cũng là sản phẩm du lịch hấp dẫn được du khách 
đón nhận. Tuy nhiên nó đang dần bị lạm dụng để kinh doanh. Theo ông Nguyễn 
Văn Long – Giám đốc Công ty Du lịch Hội An Kayak Tours cho biết, rất nhiều 
loại sản phẩm đèn hoa đăng hiện được bày bán, chào mời du khách hàng đêm, 
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trong đó có nhiều loại sản xuất bằng vật liệu cứng khó phân hủy khiến rác thải 
phát sinh từ hoạt động này tràn lan trên sông Hoài, đến nỗi các nhóm tình 
nguyện vớt rác gặp rất nhiều khó khăn. 

Cần vì lợi ích chung 

Hiện nay, loại hình lưu trú homestay tại Hội An đang bị xem là “chệch 
hướng” so với tiêu chí của loại hình này và nguyên nhân đáng kể đến từ tư duy 
kinh doanh ngắn hạn, cạnh tranh khách bằng mọi giá của cơ sở lưu trú. Bà Phạm 
Thị Ngọc Dung – Phó Phòng VH-TT Hội An cho rằng, rất khó để loại hình 
homestay phát triển bền vững một khi không có sự hợp tác từ chính cộng đồng 
kinh doanh loại hình này. “Trong khi chế tài xử phạt chưa có, chúng tôi cũng chỉ 
tuyên truyền, định hướng thôi chứ không thể xuống nhắc từng cơ sở, chỉ họ làm 
thế này thế kia để giữ văn hóa bản địa, nếp sinh hoạt với du khách theo đúng 
tiêu chí loại hình homestay” - bà Dung nói. 

Ông Nguyễn Trọng Tuấn – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho 
rằng, phát triển du lịch vẫn mang tính du lịch đơn lẻ, quan tâm đến lợi nhuận cá 
nhân hơn là chia sẻ lợi ích cộng đồng. Đơn cử như tình trạng doanh nghiệp lữ 
hành bán “phá giá” tour tuyến Cù Lao Chàm trong nhiều năm qua khiến du lịch 
Cù Lao Chàm không tạo dựng được thương hiệu, sự quy củ như kỳ vọng. Còn 
theo ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, sự tham gia tích cực 
của cộng đồng cũng rất quan trọng dù người đó có làm du lịch hay không. Đơn 
cử như ở làng du lịch cộng đồng Triêm Tây (Điện Phương, Điện Bàn), do chỉ có 
20/160 hộ tham gia làm du lịch nên những người dân còn lại thờ ơ, không niềm 
nở với du khách cũng là một rào cản. 

Thời gian qua, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã thực hiện nhiều hội thảo, chương 
trình hành động để kêu gọi du khách và cộng đồng làm du lịch hướng đến du 
lịch có trách nhiệm, du lịch bền vững nhằm tạo dựng thương hiệu riêng biệt cho 
du lịch Quảng Nam. Theo ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch 
Quảng Nam, để cải thiện, tạo dựng được hình ảnh du lịch một địa phương cần 
thời gian rất dài, 10 - 20 năm đôi khi lâu hơn. Chúng ta cần có thông điệp rõ 
ràng để hướng đến một chương trình chung, cùng nhau hành động và thể hiện sự 
đồng bộ trong các sản phẩm du lịch. 

http://www.baoquangnam.vn/du-lich/201911/du-lich-thieu-trach-nhiem-
879767/ 

* Mất hồn Phố cổ Hội An, thông tin đăng trên trang Diễn đoàn doanh 
nghiệp số ra ngày 03/11/2019 

Việc thay đổi chủ sở hữu các ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An đã làm mất 
dần văn hóa bản địa nơi này. 

“Mỗi căn nhà có giá hàng chục tỉ đồng, nếu cho thuê một tháng cũng ngót 
nghét vài chục triệu cho nên người dân chọn cách là cho thuê hoặc bán nhà, điều 
đó đã khiến phố cổ mất dần đi hơi thở của mình” - ông Võ Phùng, Nguyên Giám 
đốc Trung tâm VH - TT & DL tiếc nuối. 
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Trong những năm gần đây, du lịch Hội An phát triển mạnh đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc kinh doanh trong khu vực phố cổ. 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 lơn khi mà giá trị văn hóa dần mai một đi. 

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, 
từ 10 năm trở lại đây số lượng các ngôi nhà thay đổi chủ sở hữu tăng gấp đôi so 
với những năm 2000 - 2009. 

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 
hơn vài người. 

Ông Võ Phùng phân tích rằng, có 2 lý do để người dân trong khu phố cổ 
bán nhà - đó là giá trị ngôi nhà tăng quá nhanh, gia đình tứ đại đồng đường trong 
một ngôi nhà cổ là quá chật chội. Bán một ngôi nhà trong phố có thể mua được 
4 - 5 ngôi nhà ở ngoài nên nhiều người chọn cách bán. 

"Thời gian tới việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà cổ sẽ còn tăng, tác 
động không hề nhỏ tới phố cổ Hội An” - ông Phùng nhận định. 

Anh S, một người có nhà trong khu phố chia sẻ rằng, trước đây đa phần 
người dân không ai có ý định bán nhà. Mọi gia đình nhiều thế hệ đều sinh sống 
trong nhà cổ, nhưng nhiều năm nay họ chấp nhận bán nhà hoặc cho thuê để 
chuyển ra ngoài bởi diện tích nhà cũ không còn đủ cho gia đình đông đúc. 

Anh S. cho biết thêm, ngôi nhà của anh nằm tại đường Nguyễn Thái Học 
cũng đã có người hỏi mua với giá 46 tỉ đồng, gia đình anh tính bán đi để gia 
đình sang định cư ở nước ngoài. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hội An - Nguyễn Văn Sơn cho biết, hiện nay con 
số nhà dân được chuyển nhượng, cho thuê trong thực tế là trên 300 căn. Việc 
này tạo ra sự mất mát rất lớn trong lòng phố cổ bởi Hội An là di tích, di sản 
sống. Hoạt động của con người tại chỗ nhiều đời sinh hoạt hằng ngày là một nét 
đẹp, tạo nên hồn cốt phổ cổ, nay đang mất dần. 

Thực tế, 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. Nhiều hộ 
kinh doanh vì muốn tiết kiệm diện tích đã bỏ đi nơi thời cúng cũng như không 
gian sinh hoạt của ngôi nhà. Điều này đã làm cho các giá trị văn hóa phi vật thể 
gắn với di tích như tín ngưỡng, nếp sống, sinh hoạt văn hóa bị thay đổi. 

“Chúng ta không thể cấm người dân mua bán, chuyển nhượng được, nhưng 
việc này cũng cần đến lúc phải báo động, can thiệp sớm để bảo vệ linh hồn phố 
cổ, vốn đã được xây dựng hàng trăm năm” - ông Phùng kiến nghị. 

https://enternews.vn/mat-hon-pho-co-hoi-an-160585.html 

* Số hóa vé tham quan phố cổ Hội An, bài viết đăng trên Báo Quảng 
Nam số ra ngày 11/11/2019 
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;Cải tiến phương thức bán vé tham quan bằng hình thức số hóa là một trong 
những giải pháp mang lại hiệu quả cho công tác quản lý hoạt động, góp phần 
hạn chế tình trạng trốn vé tham quan khu phố cổ Hội An. 

Từ năm 1995 đến nay, TP.Hội An đã phục vụ khách tham quan trong nước 
và quốc tế bằng việc phát hành vé tham quan khu phố cổ Hội An, nay gọi là vé 
tham quan Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An. Việc phát hành vé tham 
quan trọn gói dành cho du khách đã nhận được sự đồng thuận của du khách, 
cộng đồng doanh nghiệp và được UNESCO châu Á - Thái Bình Dương đánh giá 
là “mô hình tiêu biểu của việc lấy di tích nuôi di tích”. Doanh thu bán vé tham 
quan hằng năm đều tăng, năm 2013 đạt gần 76,5 tỷ đồng, đến năm 2018 đạt hơn 
266 tỷ đồng. Từ nguồn thu này, Hội An tập trung đầu tư trùng tu, tôn tạo di tích 
kiến trúc. 

Tuy nhiên, phương thức bán vé, kiểm soát vé, thanh toán tài chính cho các 
di tích trong tuyến tham quan hoàn toàn thực hiện bằng phương pháp thủ công 
nên đã phát sinh nhiều bất cập. Nhằm kiểm soát vé tham quan hợp lý để vừa tạo 
được nguồn kinh phí phục vụ tôn tạo di tích phố cổ vừa không làm phiền du 
khách, hiện giải pháp được quan tâm nhiều nhất và có tính khả thi cao là thay 
thế vé tham quan truyền thống cho khách du lịch bằng “Passport du lịch” - thẻ 
tham quan phố cổ hay là vé tham quan số hóa, do TP. Hội An cấp. 

Ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung Tâm VH-TT&TT-TH 
TP.Hội An cho biết: “Trung tâm đã nghiên cứu, tham khảo ý kiến các cơ quan 
chuyên môn và hoàn thành Đề án cải tiến phương thức bán vé tham quan khu 
phố cổ bằng hình thức vé tham quan số hóa. Việc bán vé tham quan số hóa là 
một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao cho công tác quản lý, góp phần 
hạn chế tình trạng trốn vé diễn ra trong thời gian qua”. 

Thay vì bán vé như trước, vé tham quan số hóa tích hợp đầy đủ các nội 
dung gồm giá vé theo quy định của UBND thành phố, thông tin về các điểm 
tham quan du lịch, dịch vụ ở phố cổ Hội An. Vé được phát hành trọn gói với các 
điểm di tích tự chọn gồm 3 điểm tham quan đối với vé Việt Nam và 5 điểm tham 
quan đối với vé dành cho người nước ngoài. “Từ nay đến tháng 6.2020 sẽ thực 
hiện thử nghiệm tại 4 quầy vé và 21 di tích và đến tháng 1.2021 sẽ hoàn thiện đề 
án, nhận bàn giao từ đối tác cung cấp thiết bị để chính thức đưa vào hoạt động 
với tổng kinh phí đầu tư gần 5,8 tỷ đồng” - ông Phương Đông cho hay. 

Hiện thành phố bắt đầu đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp các quầy vé. Đối với 
11 quầy vé hiện tại sẽ được khảo sát vị trí bố trí thiết bị, tiến tới lắp đặt vận hành 
thử nghiệm tại 4 điểm bán vé phục vụ khách đoàn làm thủ tục mua vé số hóa tại 
Quảng trường Sông Hoài, quầy số 8 đường Hoàng Diệu, 78 Lê Lợi và quầy số 
62 đường Bạch Đằng. Trong giai đoạn 2 sẽ tiếp tục lắp đặt tại các quầy vé còn 
lại và các bãi đỗ xe của thành phố đầu tư đưa vào vận hành chính thức. Tại các 
điểm di tích sẽ vận hành thử nghiệm thiết bị kiểm tra vé tham quan số hóa song 
song với vé thủ công hiện hành. 

Vé số hóa bằng giấy, in sẵn các thông tin cần thiết trên 2 mặt và đục lỗ sẵn; 
máy in vé in thêm thông tin hình ảnh, tên khách và mã vạch cho du khách khi 
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giao dịch. Tại di tích lắp đặt 21 thiết bị soát vé di động. Mỗi du khách vào di 
tích, khi quẹt vào máy sẽ ghi một lượt, nếu quẹt 2 lần liên tục cũng chỉ có một 
lượt được ghi vào dữ liệu. Khi khách vào một điểm tham quan, đưa vé vào máy 
tính di động, máy chủ sẽ tự động trừ một lần tham quan; cuối tháng nhân viên 
tài vụ sẽ căn cứ vào số liệu trên máy chủ để tính số lượt khách cho từng di tích 
và thanh toán. Các máy di động tại các điểm di tích sẽ được khóa lại trong thời 
gian di tích không phục vụ khách tham quan. Khi xảy ra trường hợp vé đã xuất 
phải hủy, phần mềm của hệ thống máy sẽ cài chế độ hủy vé theo số seri và được 
báo về bộ phận quản lý của trung tâm điều hành để xử lý. 

Tại quầy vé, mỗi nhân viên sẽ được cấp một một tài khoản, hết ca làm việc 
phải thoát tài khoản đang quản lý trên máy cùng  một vùng seri vé, khi nào bán 
hết sẽ được cấp vùng seri khác. Khi in vé sẽ có cả vị trí quầy vé được in. “Đề án 
cải tiến phương thức bán vé tham quan trong khu phố cổ Hội An đã được phê 
duyệt, hướng tới mục tiêu đảm bảo sự thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, khoa 
học và chuyên nghiệp, tạo sự công bằng và đảm bảo quyền lợi cho du khách, 
góp phần chống thất thu vé tham quan, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động tham quan và quản lý du lịch tại Hội An” - ông Nguyễn Văn 
Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói. 

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/201911/so-hoa-ve-tham-quan-pho-co-
hoi-an-880975/ 

3. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 

* Gần 100 di tích ở Hội An bị "lỗi" khi tu bổ, thông tin đăng trên Báo 
Công an thành phố Đà Nẵng số ra ngày 04/11/2019 

Quảng Nam- Số liệu khảo sát của Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản 
văn hóa Hội An (Quảng Nam) đối với 100 di tích loại đặc biệt và loại I trong 
năm 2018 cho thấy, có đến 98 di tích được tu bổ không đúng với nguyên tắc, bị 
"lỗi" hoặc biến dạng. Trong đó, nhiều di tích trong quá trình tu bổ tự ý tháo bỏ 
các cấu kiện bộ phận bên trong hoặc thay đổi tổng thể kiến trúc không gian nhà 
cổ như sân trời, giếng nước, sân vườn, bếp, không gian thờ tự... Trong 100 di 
tích được khảo sát, có 40 nhà cổ không có hoặc có sân trời bị biến dạng; được 
lắp đặt mái che di động bên trên hoặc dùng vật liệu tôn, kính lấy sáng che kín 
hoàn toàn sân trời; các sân vườn sự thay đổi thể hiện ở việc xây dựng nới rộng 
không gian sinh hoạt, các công trình phụ, lắp dựng mái che, lắp đặt các ván sàn 
nhựa, làm quầy bar phục vụ khách... Đáng chú ý, 780/784 di tích thuộc khu vực 
I phố cổ được chủ hộ tự kinh doanh buôn bán hoặc cho thuê kinh doanh buôn 
bán... 

http://cadn.com.vn/news/71_215369_gan-100-di-tich-o-hoi-an-bi-loi-khi-
tu-bo.aspx 

* Doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường, bài viết đăng trên Báo 
Quảng Nam số ra ngày 04/11/2019 
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Sau những hoạt động kêu gọi hưởng ứng phong trào giảm thiểu rác thải 
nhựa để bảo vệ môi trường, nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TP.Hội 
An đã có những việc làm, giải pháp hiệu quả. 

Cùng xây dựng giải pháp 

Là doanh nghiệp luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, những năm 
qua Công ty TNHH Emic Hospitality (phường Cửa Đại, TP.Hội An) áp dụng 
nhiều mô hình quản lý và tái sử dụng rác thải. Cụ thể, trong tất cả nhà hàng 
thuộc hệ thống quản lý của công ty, việc phân loại rác được tổ chức nghiêm ngặt 
đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên. 

Rác tại đây được chia làm 3 loại, để ở 3 thùng rác khác nhau như rác hữu 
cơ, rác tái chế và rác khó phân hủy. Sau khi thu gom, rác hữu cơ sẽ được trộn 
với vi sinh để làm phân bón cho vườn rau của nhà hàng. Các loại rác tái chế 
được sử dụng làm đồ trang trí cho nhà hàng. Riêng đối với loại rác khó phân 
hủy, công ty bàn giao cho đơn vị thu gom, xử lý rác thải của TP.Hội An. 

Bà Lê Lan Lợi - Trưởng Bộ phận môi trường - Công ty TNHH Emic 
Hospitality chia sẻ, ngoài việc quản lý, phân loại rác thải đầu nguồn, đơn vị còn 
áp dụng nhiều giải pháp nhằm hạn chế sử dụng rác thải nhựa như cấm nhân viên 
mang túi ni lông vào nhà hàng, không nhận túi ni lông từ các đơn vị cung cấp 
thực phẩm, khuyến khích nhân viên sử dụng chai lọ dùng nhiều lần... 

Vừa qua, Công ty TNHH Emic Hospitality tham gia vào nhóm làm việc về 
rác thải tại Hội An với mục đích cùng tạo hệ sinh thái giảm thiểu rác thải, bảo vệ 
môi trường. Các thành viên trong nhóm được học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ 
các giải pháp về bảo vệ môi trường mà đơn vị đang áp dụng. 

“Nhóm làm việc gồm nhiều đơn vị cùng là doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh 
vực du lịch, dịch vụ trên địa bàn TP.Hội An. Mỗi tháng, chúng tôi họp một lần, 
xây dựng các nhóm giải pháp sau khi đã đi tham quan, thực tế nhiều mô hình ở 
các đơn vị thành viên. Sau đó tiến hành thực hiện giải pháp, nếu thành công thì 
áp dụng rộng rãi. Đây là nhóm độc lập, hoạt động dựa trên sự chung tay của 
nhiều doanh nghiệp nên sẽ hiệu quả hơn với những việc làm thực tế” - bà Lợi 
nói. 

Biến tư duy thành hành động 

Hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Hội An, Công ty TNHH Jack Trần 
Tours do ông Trần Văn Khoa làm giám đốc, cũng rất quan tâm đến vấn đề bảo 
vệ môi trường. Từ tháng 9.2019, công ty này đã bỏ hẳn việc cung cấp và sử 
dụng chai nhựa dùng một lần cho du khách để thay thế bằng chai thủy tinh. Ước 
tính, với hành động này, công ty sẽ hạn chế việc thải ra môi trường hơn 50 nghìn 
chai nhựa mỗi năm. 

Ngoài ra, Công ty TNHH Jack Trần Tours cũng thay thế ống hút nhựa bằng 
ống hút giấy, ống hút gạo; thay thế khăn lạnh dùng một lần bằng khăn vải tái sử 
dụng; thay thế túi ni lông mang thực phẩm xuống thuyền cho du khách bằng hộp 
nhựa dùng nhiều lần… 
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“Do khách của mình là khách truyền thống đến từ các nước như Canada, 
Úc, Mỹ… nên khi thấy mình áp dụng mô hình này, họ rất thích vì họ cũng rất 
muốn bảo vệ môi trường. Điều mà cá nhân tôi tâm đắc nhất là hơn 40 nhân viên 
của công ty đã mang mô hình hạn chế rác thải nhựa áp dụng tại chính gia đình 
của họ. Từ những câu khẩu hiệu ban đầu, thì nay mọi người đã biến tư duy thành 
hành động” - ông Khoa nói. 

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho biết, 
theo số liệu điều tra vào tháng 8/2019, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 
trên địa bàn tỉnh khoảng 240 nghìn tấn/năm (660 tấn/ngày), riêng Hội An hơn 
33,5 tấn/năm (92 tấn/ngày). Đó là những con số đáng báo động. Và để hạn chế 
lượng rác thải ra môi trường thì cần sự chung tay của mọi người, trong đó có các 
doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực du lịch. 

Sau Hội thảo “Phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Nam - Du lịch nói 
không với rác thải nhựa” tổ chức tại TP.Hội An vào tháng 9/2019, các đơn vị đã 
nhanh chóng định hướng và bắt tay ngay vào những việc làm cụ thể. “Chúng tôi 
kết nối các doanh nghiệp làm du lịch lại với nhau, hướng dẫn cụ thể cho từng 
doanh nghiệp những giải pháp để hạn chế thải rác ra môi trường và giảm rác thải 
nhựa. Phấn đấu đến năm 2022, chúng tôi có doanh nghiệp điển hình về doanh 
nghiệp xanh, thân thiện với môi trường. Từ đó, lan tỏa những điển hình và nhân 
rộng ra toàn Hiệp hội Du lịch” - ông Thanh nói. 

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/201911/doanh-nghiep-chung-tay-bao-
ve-moi-truong-880017/ 

* Loay hoay chống sạt lở biển Cửa Đại, bài viết đăng trên Báo Quảng 
Nam số ra ngày 04/11/2019 

Đến mùa mưa bão, bờ biển Cửa Đại (TP.Hội An) lại xảy ra tình trạng sạt lở 
nặng nề. Năm nay cũng không ngoại lệ, nhiều nhà hàng bị sóng đánh sát cửa, 
hàng trăm mét đất bị nuốt chửng vào lòng biển. Hàng chục dự án nghiên cứu 
cho đến hàng chục tỷ đồng để kè chống xói lở biển Cửa Đại gần như quay lại 
con số 0 trước sự tàn phá của thiên nhiên.  

Khu vực xói lở nặng nhất dài khoảng 500 mét kéo dài từ bãi tắm Cửa Đại 
đến nhà hàng Hoi An Silk Beach Club. Mặc dù, phía ngoài đã được kè chắn 
bằng những bao tải địa kỹ thuật làm đê ngăn sóng nhưng nước vẫn tràn qua, 
khoét sâu vào cát tạo thành những vũng lõm kéo dài. 

Theo chủ quán Cây Gió, hầu hết vùng sạt lở xảy ra sau khi bị ảnh hưởng 
của cơn bão số 5 vừa qua, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 

“Chỉ sau một đêm, quán của tôi bị biển ngoạm sâu vào hơn 7 mét, sạt lở 
hiện đã vào sát mái quán” - chủ quán Cây Gió lo lắng. 

Để giữ đất, từ hai ngày nay, quán Cây Gió phải thuê người mua gốc tre về 
đóng cọc, sau đó dùng kết bia đựng cát làm thành hàng rào nhằm ngăn sóng, tuy 
nhiên xem ra tựa như “muối bỏ biển”. 
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Kế bên là nhà hàng Hoi An Silk Beach Club cũng đã xây xong bức tường 
bê tông chắn sóng nhưng trông càng trơ trọi hơn vì hai bên mép tường sóng đã 
ngoạm sâu vào bên trong. 

Chủ các nhà hàng nơi đây cho hay, biển xâm thực rất nhanh, sau một đêm 
thì sạt lở cả mét đất, người dân bất lực không thể chống chọi nổi với sóng gió. 

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, hiện tại 
thành phố đang cố gắng xử lý những đoạn biển xâm thực trong dự án kè mềm đã 
triển khai trước đây nhằm giữ lại bờ biển, cố gắng được chừng nào hay chừng 
đấy. Còn giải pháp lâu dài phải chờ tỉnh, tuy nhiên, cũng không biết chắc khi 
nào dự án tổng thể được triển khai. 

“Các giải pháp, dự án lớn phụ thuộc vào Sở NN&PTNT vì đơn vị này làm 
chủ đầu tư, còn bây giờ thành phố cũng chỉ cố gắng làm những cái nhỏ theo kiểu 
ứng phó thôi” - ông Hùng thừa nhận 

Tính đến nay, tình trạng sạt lở tại bờ biển Cửa Đại đã diễn ra gần 10 năm, 
tại một số đoạn nước biển đã xâm thực sâu vào đất liền hàng trăm mét khiến 
nhiều công trình khách sạn bị sụp đổ, cuốn trôi ra biển. Đáng nói là hàng chục tỷ 
đồng đầu tư kè chắn dường như vẫn không bảo vệ được bờ biển mỗi khi đến 
mùa mưa bão. 

http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/201911/loay-hoay-chong-sat-lo-bien-
cua-dai-880015/ 

* Luồng Cửa Đại bồi lấp nặng, tàu thuyền khó tìm nơi tránh bão, 
thông tin đăng trên Báo TTXVN số ra ngày 07/11/2019 

Các trận mưa bão vừa qua khiến luồng đường thủy nội địa Hội An – Cù 
Lao Chàm  (tỉnh Quảng Nam) tiếp tục bị bồi lấp nặng, tàu thuyền có công suất 
lớn của ngư dân gặp nhiều khó khăn khi vào âu thuyền Hồng Triều hoặc các 
vũng neo đậu ven sông Thu Bồn để tránh trú mưa bão.     

Được biết, năm 2017, luồng đường thủy nội địa Hội An – Cù Lao Chàm 
được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam nạo vét với khối lượng khoảng hơn 
30.000 m3 bùn cát. 

Đến nay, tại khu vực này luồng tàu chạy bị bồi lấp trở lại, gây nhiều khó 
khăn cho các phương tiện đường thủy nội địa. Đã có không ít tàu cá của ngư dân 
bị mắc cạn, gãy chân vịt khi lưu thông qua cửa biển này. Hàng nghìn tàu cá của 
ngư dân Quảng Nam và các tỉnh trong khu vực gặp khó khăn khi ra vào cảng, 
nhất là để tránh trú bão đối với tàu thuyền có công suất lớn. Trong cơn bão số 5 
vừa qua, nhiều ngư dân buộc phải đưa tàu cá tránh trú bão tại âu thuyền Thọ 
Quang (thành phố Đà Nẵng) gây tốn kém chi phí. 

UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đường 
thủy nội địa Việt Nam sớm triển khai nạo vét, khơi thông và lắp đặt các phao 
báo hiệu dẫn luồng để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi ra vào cảng. Tỉnh 
cũng đề nghị các cơ quan quản lý chỉ đạo các ngành liên quan của tỉnh và thành 
phố Hội An phối hợp chặt chẽ với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và tham 
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vấn ý kiến của người dân địa phương trong việc lựa chọn tuyến tối ưu trong quá 
trình nạo vét để giảm thiểu thiệt hại do tình trạng bồi lấp gây ra. 

Tuy nhiên, hiện tại địa phương chưa biết đến khi nào việc nạo vét luồng 
đường thủy nội địa Hội An – Cù Lao Chàm mới được thực hiện, trong khi mùa 
mưa bão đang hiện hữu, nhu cầu về nơi trú ẩn an toàn cho tàu thuyền của ngư 
dân đang cấp bách 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/luong-cua-dai-boi-lap-nang-tau-thuyen-kho-tim-
noi-tranh-bao-20191107163403707.htm 
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- 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. 

 
 
 


