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Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 01/12 đến ngày 10/12/2018 

Từ ngày 01/12 đến ngày 10/12/2018 các báo đã có khoảng 20 tin, bài viết về 
Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội 
An – Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số tin 
bài nổi bật: 

1. TIN TỨC NỔI BẬT 

* Ngày 04/12/2018, Báo Quảng Nam đăng tin: Trưng bày Mộc bản triều 
Nguyễn tại Hội An 

Nhân kỷ niệm 19 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di 
sản văn hóa thế giới (04/12/1999 – 04/12/2018), tại Vườn tượng An Hội, Trung 
tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc 
gia IV - Đà Lạt tổ chức trưng bày tư liệu lưu trữ với chủ đề “Quốc hiệu và Kinh đô 
nước Việt trong lịch sử qua Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”. Tư 
liệu được trưng bày gồm ảnh chụp bản gốc, bản dập tài liệu, Mộc bản triều Nguyễn 
và 20 phiên bản mộc bản đang lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV. Các tư 
liệu trưng bày góp phần giới thiệu, thông tin đến người dân và du khách Di sản tư 
liệu thế giới Mộc bản triều Nguyễn; nâng cao hiểu biết của nhân dân, nhất là thế hệ 
trẻ về lịch sử của dân tộc, đất nước và nghĩa vụ đoàn kết xây dựng, bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc. 

Đỗ Huấn 

* Công bố đề án "Hội An - Nhân tình thuần hậu", bài viết đăng trên Báo 
Quảng Nam số ra ngày 05/12/2018 

 Kỷ niệm 19 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di 
sản văn hóa thế giới, tối 04/12, UBND TP.Hội An chính thức công bố đề án "Hội 
An - Nhân tình thuần hậu" sau một năm khảo sát, đóng góp ý kiến từ các tầng lớp 
nhân dân. 

Đề án có 9 nội dung vận động. 1. Ông bà, cha mẹ sống mẫu mực; con cháu 
sống hiếu thảo, chăm ngoan. 2. Nhường nhịn, giúp đỡ người già, người tàn tật, phụ 
nữ có thai, trẻ em; thân thiện với mọi người; thực hiện "văn hóa xếp hàng". 3. 
Nhường đường, chào tiễn biệt,… khi gặp đám tang. 4. Tôn trọng các phần đường 
hoặc lề đường ưu tiên, khu vực dành cho người đi bộ. Hạn chế bấm còi, bật đèn 
chiếu xa; không rồ ga, phóng nhanh, vượt ẩu khi tham gia giao thông. 5. Không xả 
rác và vận động những người xung quanh không xả rác; hạn chế tối đa sử dụng túi 
ni lông. 6. Trang phục lịch sự, phù hợp khi buôn bán, trong các di tích và nơi công 
cộng. 7. Không gian lận, chèo kéo, chèn ép khách hàng; không nói tục, chửi thề, 
cãi vã, gây ồn ào tại nơi ở và nơi công cộng. 8. Luôn chăm sóc và bảo vệ di sản 
văn hóa và thiên nhiên. 9. Cố gắng làm nhiều việc tốt, việc có ích hàng ngày. 



 2

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, trong thời kỳ 
đô thị hóa hội nhập và tác động chi phối của cơ chế thị trường, nhất là quá trình 
giao lưu tiếp biến văn hóa nên thường xuyên nảy sinh những va chạm giữa tốt và 
xấu, giữa phù hợp và chưa phù hợp, giữa những biểu hiện bất cập đối nghịch với 
nền nếp văn hóa truyền thống mẫu mực của người Hội An. Do đó, việc ra đời của 
đề án "Hội An - Nhân tình thuần hậu" là cần thiết, bởi người Hội An luôn sống có 
tình, có đức và coi trọng đạo lý làm người. ""Hội An - Nhân tình thuần hậu" có thể 
hiểu chung với nghĩa: giàu tình người - thuần khiết - yêu thương - hiền hòa - gắn 
bó - nhân hậu…" - ông Sơn diễn giải. 

Cũng theo ông Sơn, đề án với trọng tâm là con người theo phương cách ứng 
xử bao gồm 4 nội dung chính: ứng xử với bản thân; ứng xử giữa con người với con 
người; ứng xử giữa con người với gia đình, dòng họ; ứng xử giữa con người với xã 
hội. 

"Đây là cuộc vận động lớn trong nhân dân, trong đó công tác tuyên truyền 
cần chú trọng nhằm nâng cao nhận thức, làm chuyển biến từ ý thức đến hành động 
của người dân. Hết sức quan tâm đến việc người lớn phải nêu gương tốt; đặc biệt 
quan tâm đến học sinh các trường học, các em thiếu nhi trên địa bàn toàn thành 
phố, các em chính là những chủ nhân tương lai, là thế hệ kế tiếp sự nghiệp của các 
bậc cha mẹ hôm nay" - ông Sơn nhấn mạnh. 

Sau khi đề án được công bố, công tác tuyên truyền sẽ được tiếp tục tổ chức 
thực hiện giai đoạn 1 từ nay đến cuối năm 2019, tập trung vào hai phường Minh 
An, Cẩm Phô và học sinh các trường học thuộc địa bàn khu phố cổ. Kết quả thực 
hiện giai đoạn 1 sẽ được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh để triển khai trên 
toàn địa bàn TP.Hội An từ năm 2020 về sau. 

Khánh Linh 

2. SỰ KIỆN –VẤN ĐỀ 

* Nghiệp đoàn xích lô hưởng ứng đề án "Vì Hội An nhân tình thuần 
hậu", thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 01/12/2018 

Sáng 01/12, Trung tâm VH-TT TP.Hội An tổ chức tuyên truyền nội dung đề 
án “Hội An nhân tình thuần hậu” cho hơn 100 lao động là các tài xế xích lô trong 
Nghiệp đoàn xích lô TP.Hội An. 

Có 9 nội dung được tuyên truyền đến các tài xế xích lô bao gồm: ông bà, cha 
mẹ sống mẫu mực, con cháu sống hiếu thảo chăm ngoan; nhường nhịn, giúp đỡ 
người già, người tàn tật, phụ nữ có thai, trẻ em; thân thiện với mọi người, thực hiện 
văn hóa xếp hàng; nhường đường, chào tiễn biệt… khi gặp đám tang; tôn trọng các 
phần đường hoặc lề đường ưu tiên, khu vực dành cho người đi bộ. Hạn chế bấm 
còi, bật đèn chiếu xa, không rồ ga, phóng nhanh, vượt ẩu, khi tham gia giao thông; 
không xả rác và vận động những người xung quanh không xả rác. Hạn chế tối đa 
sử dụng túi ni lông; trang phục lịch sự, phù hợp khi buôn bán trong các di tích và 
nơi công cộng; không gian lận, chèo kéo, chèn ép khách hàng. Không nói tục, chửi 
thề, cãi vã gây ồn ào tại nơi ở và nơi công cộng; luôn chăm sóc và bảo vệ di sản 
văn hóa và thiên nhiên; cố gắng làm nhiều việc tốt, việc có ích hàng ngày. 
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Qua buổi tuyên truyền, hầu hết tài xế xích lô bày tỏ sự cần thiết của việc 
triển khai đề án “Vì một Hội An nhân tình thuần hậu”. Đồng thời, xem đây là 
những nội dung rất bổ ích và cần thiết đối với Hội An, nhằm tạo nên một hình ảnh 
đẹp và thân thiện hơn trong mắt khách. 

Dự kiến, thời gian tới Trung tâm VH-TT TP.Hội An sẽ tiếp tục mở rộng 
tuyên truyền đến các đối tượng khác như tài xế xe ôm, taxi cũng như toàn bộ người 
dân trên địa bàn thành phố. 

Khánh Linh 

* Triển lãm, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam, thông tin 
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 04/12/2018 

Ngày 03/12, tại Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (Hội An), Phòng VH 
và TT TP.Hội An phối hợp tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng 
Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 

Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 150 tư liệu quý, gồm: Văn bản do triều 
đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; bộ sưu tập 
bản đồ cổ do Việt Nam, phương Tây và Trung Quốc xuất bản có liên quan đến chủ 
quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; quá trình thực thi chủ 
quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước năm 1975... Đây là tập 
hợp nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học 
giả trong nước và quốc tế, là những bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý chứng minh 
chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển 
Đông. Là phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam, hai quần đảo 
này đã được các thế hệ người Việt khai phá, được nhà nước Việt Nam qua các thời 
kỳ quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền một cách liên tục và hòa bình trong 
suốt nhiều thế kỷ qua. 

Triển lãm là hoạt động thông tin, tuyên truyền giúp cán bộ, nhân dân, học 
sinh TP.Hội An và du khách hiểu rõ về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy 
lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo 
của đất nước trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh 
niên, học sinh, sinh viên. 

Ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng VH và TT TP.Hội An chia sẻ, cuộc 
trưng bày các tư liệu và hình ảnh này ngoài việc tạo cơ hội để học sinh cũng như 
các thầy cô tiếp cận những thông tin tư liệu, bằng chứng về mặt lịch sử và pháp lý 
quốc tế, từ đó có thêm cơ sở khẳng định ý thức chủ quyền của đất nước đối với 
Trường Sa, Hoàng Sa và Biển Đông. Ông Nguyễn Thành Vinh - Hiệu trưởng 
Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông cho biết, sau khi tham quan và tìm hiểu về 
tư liệu Trường Sa, Hoàng Sa, mỗi học sinh trong trường phải viết một bài thu 
hoạch gửi về giáo viên bộ môn Lịch sử chấm điểm và xét chọn trong năm học. 

Như Quỳnh 
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* Đến Hội An đi Chợ phiên đầu tiên không dùng túi ni lông, bài viết 
đăng trên Báo Tài Nguyên và Môi Trường số ra ngày 08/12/2018 

Chợ phiên Hội An vừa được tổ chức lần đầu tiên tại sân công viên Sơn Phô 
Cẩm Châu, phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam với các sản phẩm 
hữu cơ, sản phẩm sạch, hàng thủ công. Đặc biệt, Chợ phiên nói không với túi ni 
lông nhằm hướng đến xây dựng hình ảnh một thành phố di sản thân thiện với môi 
trường. 

Chợ phiên đã thu hút sự quan tâm, yêu thích của hàng nghìn người dân và du 
khách quốc tế đến trải nghiệm và mua sắm nông sản sạch, thân thiện môi trường và 
nói không với “túi ni lông” cùng người nông dân phố cổ…  

Đây là chợ bán các sản phẩm được sản xuất tại Hội An, trong đó ưu tiên cho 
các sản phẩm organic, sản phẩm sạch, hàng thủ công. Chợ phiên này thực hiện 
ngay từ đầu việc nói không với túi ni lông bằng cách người bán sử dụng túi giấy, 
các loại túi khác, người mua không mang túi ni lông vào chợ. Sản phẩm tại Chợ 
phiên này gồm các loại thực phẩm sạch, lá uống, mỹ phẩm, thảo dược, hàng lưu 
niệm, ẩm thực,... 

UBND TP. Hội An hy vọng mô hình Chợ phiên này sẽ tạo một kênh mới 
giúp người dân Hội An giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm do mình làm ra; tạo thêm 
được một điểm cung ứng sản phẩm sạch cho người tiêu dùng và qua đó hình thành 
một sản phẩm du lịch mới để phục vụ du khách. Các tổ chức, cá nhân, các doanh 
nghiệp làm du lịch ở Hội An giúp quảng bá, giới thiệu cho người dân và du khách 
để họ biết và tham gia. 

Cũng theo UBND TP. Hội An, bắt đầu từ năm 2019, Chợ phiên Hội An sẽ 
được diễn ra và duy trì đón người dân và du khách trong nước và quốc tế đến tham 
quan, trao đổi và mua sắm những sản phẩm thân thiện với môi trường từ chính 
chính tay người dân phố cổ sản xuất từ 8h sáng đến 12h trưa trong hai tuần mỗi 
tháng. Bắt đầu từ ngày 8, 9,15 và 16/12/2018. 

Lan Anh 

3. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 

* Khó cân bằng thị trường khách du lịch, bài viết đăng trên Báo Quảng 
Nam số ra ngày 02/12/2018 

Khách Âu – Mỹ giảm khiến nhiều doanh nghiệp chuyên đón dòng khách này 
rơi vào khó khăn. Tuy vậy, một giải pháp tổng thể cho bài toán cân bằng thị trường 
khách vẫn khó thể thực hiện. 

Sụt giảm 

Ông Trần Văn Khoa –  Giám đốc Công ty TNHH Jack Tran Tours cho biết, 
so với cùng kỳ, năm nay lượng khách Âu – Bắc Mỹ - Úc (gọi chung là khách Âu) 
của doanh nghiệp giảm khoảng 50%. Nguyên nhân là khách Hàn Quốc quá đông 
và môi trường du lịch Hội An xô bồ, chật chội. “Khách Âu thích sự bình yên nhẹ 
nhàng nên đã chọn Hội An nhưng bây giờ thì Hội An đã quá ồn ào. Khách không 
có, doanh số giảm nên doanh nghiệp rất vất vả” - ông Khoa tâm sự. Theo ông 
Khoa, khách Hàn nhiều nhưng chi tiêu không bao nhiêu vì chỉ tham quan phố cổ 
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rồi về Đà Nẵng. Dù vậy, cũng khó nói giải pháp thế nào vì điều này thuộc tầm vĩ 
mô. “Việc chú trọng thị trường khách Hàn giá rẻ như hiện nay là không ổn và 
không bền vững” - ông Khoa nhìn nhận. 

Theo bà Phạm Quế Anh – Giám đốc điều hành Công ty TNHH TMDV du 
lịch Hội An Express, so với 2017, năm nay lượng khách Âu công ty đón tại Hội An 
sụt giảm hơn 30%, ngược lại, tại Đà Nẵng lượng khách Âu lại tăng cao. “Nếu năm 
ngoái 80% khách Âu đặt tour đến Hội An, còn Đà Nẵng chỉ 20% thì bây giờ khách 
Âu đặt phòng tại Đà Nẵng và Hội An đã nhích lên con số 40 - 60%” - bà Anh 
thông tin. Sở dĩ có sự biến động trên vì khách Âu đã bắt đầu phân tán không chỉ 
còn tập trung nhiều ở Hội An như trước. Ngoài sự ồn ào trong một không gian hẹp, 
một nguyên nhân khác là thời gian qua công tác quảng bá của Đà Nẵng đến thị 
trường khách Âu đã được chú trọng hơn. Đặc biệt, khách lẻ châu Âu đang có xu 
hướng tự đặt tour trên mạng nên khả năng chọn lựa điểm đến cũng thuận tiện hơn. 
“Trước đây 90% khách Âu đặt tour qua hãng và tâm lý doanh nghiệp là đưa về Hội 
An, nhưng bây giờ nhiều khách Âu, nhất là đối tượng khách trẻ tuổi thường tự đặt 
qua mạng thấy Đà Nẵng nhộn nhịp, hấp dẫn lại gần Hội An nên dần chọn Đà Nẵng 
nhiều hơn” - bà Anh phân tích. 

Ông Phan Xuân Thanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam thừa 
nhận, không chỉ doanh nghiệp lữ hành ít khách mà tại các nhà hàng, khách sạn 
lượng khách Âu cũng giảm đáng kể do phải chia sẻ cho các homestay và biệt thự 
du lịch. Tại nhà hàng Full Moon của ông Thanh, khách Âu giảm 20 – 30% so với 
mọi năm. 

Mất cân đối 

Năm 2017 khách Hàn Quốc đạt hơn 250 nghìn lượt, chiếm vị trí đầu trong 
tổng lượt khách quốc tế tới Hội An. Riêng 9 tháng đầu năm 2018, hơn 297 nghìn 
lượt khách Hàn Quốc đến Hội An, chiếm tỷ trọng 26,6%. Ông Trần Lực – Phó 
Giám đốc Công ty Du lịch Saigontourist, chi nhánh Đà Nẵng khẳng định, khách 
Hàn tăng nhưng chủ yếu khách giá rẻ (0 đồng) nên hầu như doanh nghiệp Việt 
Nam không thu lợi được gì nhiều. “Từ vé máy bay đến ô tô vận chuyển, khách sạn, 
nhà hàng, điểm mua sắm, kể cả quán cà phê, spa… tại Đà Nẵng, Hội An đều thuộc 
người Hàn quản lý hoặc thuê lại điều hành, chỉ có hướng dẫn viên là họ không thể 
mang qua vì pháp luật mình không cho phép. Thậm chí, khách mua hàng họ cũng 
giao hàng bên đó mang đến tận nhà, khách ở Việt Nam chỉ đặt hàng thôi, công ty 
đối tác Việt Nam chỉ làm bình phong nhằm hợp thức hóa giấy tờ, nên dù khách 
Hàn tăng nhưng mình thu được rất ít” - ông Lực phân tích. 

Nhiều ý kiến doanh nghiệp cho rằng, muốn cân bằng thị trường khách cần 
có giải pháp đồng bộ; cần xác định sản phẩm nào cho thị trường châu Á, sản phẩm 
nào dành cho người Âu. Đặc biệt, kiên quyết giữ các làng quê bên cạnh di sản phố 
cổ. Khi đó các công ty sẽ tự tạo ra sản phẩm tương ứng để xúc tiến tìm kiếm thị 
trường, để du khách biết, ngoài phố cổ Hội An vẫn còn những cái khác để tham 
quan, nếu không đến một lúc nào đó khách châu Âu sẽ bỏ đi. 

Theo ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, số liệu doanh 
nghiệp đưa ra về khách giảm chưa hẳn đã đúng. “Bây giờ doanh nghiệp nào cũng 
nói giảm khách nhưng khi anh em điện tới hỏi phòng thì hầu như đều trả lời hết 
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phòng. Nên muốn chính xác cần phải đối chiếu báo cáo thống kê tháng của doanh 
nghiệp” - ông Tường nói. Dù vậy, ông Tường cũng thừa nhận, Hội An hiện đã quá 
tải, giải pháp sắp tới là cần tính toán mức giá vé tham quan theo giờ khác nhau tùy 
giờ thấp điểm và ngược lại. Đặc biệt, bên cạnh tập trung vào các thị trường truyền 
thống thì cũng sẽ hướng thị trường khách Hàn Quốc cho khu vực phía nam của 
tỉnh như Tam Kỳ, hồ Phú Ninh, Núi Thành… “Quan điểm của sở là Hội An phải 
giữ thị trường truyền thống, không nên chạy theo những thị trường khách quy mô 
lớn nhưng chất lượng thấp” - ông Tường nói. 

Vĩnh Lộc 

* Hội An: Thí điểm tour du lịch sinh thái lấy cộng đồng làm chủ thể, bài 
viết đăng trên Báo Dân Trí số ra ngày 03/12/2018 

Vườn rau hữu cơ - làng lúa - rừng dừa nước là 3 giá trị sinh thái của làng 
quê Cẩm Thanh (Hội An), sẽ được gắn kết thành tâm điểm để kết nối, mở rộng 
tham quan đến các di tích lịch sử văn hóa, trải nghiệm làm nông dân tại địa phương 
này. 

Đây là nội dung “Tour du lịch sinh thái” mới đang được các đơn vị liên quan 
đưa vào thử nghiệm, tham khảo nhằm hoàn thiện, nhân rộng trong cộng đồng vào 
cuối năm nay. 

Chương trình tour có thời gian dự kiến một ngày, được thiết kế dựa trên nền 
tảng sinh thái sẵn có của xã Cẩm Thanh, trong đó các điểm nhấn chính sẽ là vườn 
rau hữu cơ Thanh Đông, làng lúa, rừng dừa nước và các di tích lịch sử văn hóa. 

Điểm mới của mô hình này chính là cộng đồng, những người dân ở đây sẽ 
đóng vai trò chủ thể, là người hướng dẫn du khách tham quan các giá trị sinh thái 
văn hóa này. Kết nối khách du lịch để họ từ chỗ là một du khách sẽ là những tình 
nguyện viên quảng bá sản phẩm của cộng đồng nơi đây một cách hiệu quả. 

Tham gia tour, du khách sẽ được xem và được chính những chủ nhân vườn 
rau hướng dẫn cách trồng rau, thưởng thức ẩm thực được chế biến từ rau và do 
chính những người dân quê làm đầu bếp. 

Điều thú vị nữa chính nông dân sẽ kể cho du khách nghe chuyện cộng đồng 
nơi đây tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như bảo tồn dừa nước, nói 
không với túi ni lông, ly và ống hút nhựa và cùng mời du khách tham gia vào các 
hoạt động này. 

Tuy chỉ mới ở bước thử nghiệm, nhưng tour du lịch sinh thái mới này nhận 
được nhiều ủng hộ từ các doanh nghiệp lữ hành, du khách. Tại các buổi hội thảo, 
tham vấn ý kiến cộng đồng, triển khai thí điểm, hầu hết các ý kiến đều ủng hộ tour 
du lịch này. 

Các doanh nghiệp hy vọng chính cộng đồng, nông dân ở đây sẽ là người dẫn 
dắt, kết nối những nếp sinh hoạt, sản xuất hàng ngày, kết hợp với những câu 
chuyện về văn hóa, lịch sử ghi dấu nơi các di tích và những cảnh đẹp hữu tình của 
sông nước nơi đây thành một câu chuyện du lịch hấp dẫn, lôi cuốn du khách một 
cách tự nhiên và chân thành nhất. 
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Ông Nguyễn Hùng Linh - Phó Chủ tịch xã Cẩm Thanh – cho hay, vùng đất 
này có nhiều lợi thế cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái phong phú nên thu hút 
ngày càng nhiều du khách. Trong 6 tháng đầu năm 2018, địa phương đón gần 450 
nghìn lượt khách du lịch, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2017. 

Tuy nhiên, thực tế các tour du lịch tại Cẩm Thanh hiện nay đều tự phát, do 
doanh nghiệp kinh doanh tự xây dựng, đưa khách đến và tự thực hiện trọn gói từ 
đưa đón, tham quan, ăn uống. Chương trình tham quan chủ yếu cũng chỉ là tham 
quan rừng dừa Bảy Mẫu, lắc thúng chai, ẩm thực… 

Còn cộng đồng ở đây ít được hưởng lợi từ các sản phẩm trên, tính kết nối 
với cộng đồng còn rời rạc nên đa phần du khách khi đến tham quan về cũng không 
có nhiều ấn tượng lắm. Thậm chí, thời gian qua, chính quyền đã phải vào cuộc để 
chấn chỉnh tình trạng kinh doanh du lịch bát nháo, gây ồn ào, “ô nhiễm” tiếng ồn 
tại nơi đây. 

Ông Linh hy vọng với mô hình du lịch này, người dân địa phương sẽ cùng 
tham gia, tạo công ăn việc làm, tạo sức hấp dẫn để níu chân du khách… 

C.Bính 

* Nuôi thủy sản phục vụ du lịch sinh thái, bài viết đăng trên Báo Quảng 
Nam số ra ngày 05/12/2018 

Lợi ích kép, vừa thu được giá trị kinh tế cao từ sản xuất vừa có lợi nhuận khi 
phục vụ du lịch là những thành quả đáng ghi nhận của mô hình nuôi thủy sản phục 
vụ du lịch sinh thái ở TP.Hội An. 

Thành công lớn 

Xuất thân từ nông dân, anh Lê Văn Nhựt (thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, 
TP.Hội An) trăn trở tìm lối đi cho nghề nuôi thủy sản. Những năm 2012 - 2013, 
anh Nhựt liên tục thất bát với nghề nuôi tôm. Không nản chí, huy động vốn từ vay 
ngân hàng, mượn của người thân, bạn bè, anh chuyển 2.000m2 ao nuôi tôm sang 
nuôi cá điêu hồng, cá mú, cá hanh, cá hồng. Trong phạm vi nuôi cá, anh Nhựt đầu 
tư nhiều chòi bằng tre nứa lợp lá dừa nước để phục vụ du khách. “Tôi đầu tư 5 tỷ 
đồng cho mô hình nuôi thủy sản phục vụ du lịch sinh thái và thu được hiệu quả 
kinh tế cao vào thời điểm này. Khi vào tham quan, khách phải mua vé 30 nghìn 
đồng để câu cá tại chỗ. Họ phải mua thêm 100 nghìn đồng nếu muốn được đưa vào 
rừng dừa Bảy Mẫu để câu cá, bắt tôm, bắt cua. Khi câu được các loại thủy sản trên, 
du khách có thể chế biến để thưởng thức. Khách tham quan còn được phục vụ các 
món ăn dân dã, hải sản tươi sống nếu có nhu cầu” - anh Nhựt nói. Trung bình, mỗi 
năm thu được hàng chục tấn cá thương phẩm, anh Nhựt có thêm nguồn thu hàng 
trăm triệu đồng. Sau mỗi lần thu hoạch, anh bổ sung nguồn cá giống được ương 
sẵn để tiếp tục nuôi cá phục vụ du lịch sinh thái. 

Riêng tại xã Cẩm Thanh, có hàng chục mô hình nuôi tôm xen kẽ với nhiều 
loại cá để phục vụ du lịch sinh thái như Tuấn Liên, Vũ Lê, Phát Huy, thu hút khách 
trong và ngoài nước. Chi phí không quá lớn mà được trực tiếp câu cá, chế biến 
món ăn và khám phá rừng dừa nước có đa dạng hệ sinh thái nên khách rất hào 
hứng. Eric Charden đến từ Anh Quốc cho biết, khi tham quan mô hình nuôi thủy 
sản phục vụ du khách đã trải nghiệm nhiều cảm giác, tò mò, ngạc nhiên, phấn 
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khích, thoải mái. “Chúng tôi muốn hưởng thụ các giá trị còn nguyên sơ. Câu cá, tự 
tay chế biến món ăn, du ngoạn quanh rừng dừa Bảy Mẫu đem đến những trải 
nghiệm thú vị. Chúng tôi rất thích sự yên tĩnh, dân dã của sản phẩm du lịch độc 
đáo” - Eric Charden nói. Ông Trần Văn Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm 
Thanh cho biết, tận dụng các ưu thế về thiên nhiên, du lịch sinh thái đã trở thành 
xu hướng chủ đạo của xã. Trong khi đó, nuôi tôm thẻ chân trắng trong thời gian 
qua vừa thất bát vừa ô nhiễm môi trường nên địa phương khuyến khích nông hộ 
chuyển sang nuôi cá phục vụ du lịch sinh thái, tăng thêm nguồn thu nhập. Mô hình 
đã cho hiệu quả thiết thực. 

Sẽ nhân rộng 

Theo ông Lê Đình Tường - Phó Trưởng phòng Kinh tế TP.Hội An, phường 
Cẩm Châu có nhiều đặc điểm về tự nhiên giống với xã Cẩm Thanh nên đang xúc 
tiến phát triển mô hình nuôi thủy sản phục vụ du lịch sinh thái. Tương tự, xã Cẩm 
Hà cũng đang chuẩn bị các điều kiện để tham gia  mô hình này. “Du lịch sinh thái 
đã đi vào quỹ đạo chung trong phát triển kinh tế - xã hội ở TP.Hội An. Trong khi 
đó, nhiều diện tích đất hoang hóa cần được khơi thông trở lại để nuôi các loại thủy 
sản như cá dìa, chẻm, mú, điêu hồng vừa thu được giá trị kinh tế khá vừa được 
tăng thêm thu nhập cho nông hộ khi đưa vào phục vụ du lịch sinh thái” - ông 
Tường nói. Theo Hội Nông dân phường Cẩm Châu, địa phương đang nỗ lực thu 
hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp phối hợp với nông dân cùng nuôi thủy sản 
phục vụ du lịch sinh thái, đồng thời chú trọng quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu 
cho du khách trong và ngoài nước về nuôi thủy sản để tạo điểm đến du lịch, hấp 
dẫn đông đảo du khách gần xa. 

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng, quỹ đất, 
diện tích mặt nước trên địa bàn không ngừng bị thu hẹp do phải đầu tư hạ tầng giao 
thông, các công trình dân sinh, áp lực của đô thị hóa cũng như phát triển du lịch, 
dịch vụ. Tuy nhiên, nông nghiệp nói chung, thủy sản nói riêng vẫn giữ vị trí quan 
trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Qua nhiều đợt tham quan, 
nghiên cứu kỹ lưỡng, địa phương đã chọn nuôi thủy sản phục vụ du lịch sinh thái 
thành hướng đi thiết thực với rất nhiều kỳ vọng. Với cách phát triển này, nông hộ 
trên địa bàn đã được hướng dẫn nuôi thủy sản với quy trình nuôi phù hợp, áp dụng 
công nghệ tiên tiến, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan xanh, sạch, 
đẹp, tạo thuận lợi để các hệ sinh thái cùng phát triển. “Nuôi thủy sản phục vụ du 
lịch sinh thái vừa kế thừa truyền thống đã thành tập quán của bà con nông dân bấy 
lâu nay vừa phù hợp với xu hướng phát triển không thể khác của thành phố là phục 
vụ du lịch” - ông Hùng nói. 

Việt Nguyễn 

4. BẢO TỒN DI SẢN 

* Cộng đồng và giá trị di sản, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 04/12/2018; Hiệu quả của thương hiệu di sản (Báo Quảng Nam  -
04/12/2018) 

Sau 19 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới 
(04/12/1999 – 04/12/2018), Hội An và Mỹ Sơn đã có những bước đi rõ ràng, 
hướng tới sự phát triển bền vững. Trong đó, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng 
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địa phương trong việc bảo tồn, phát huy giá trị - là thành quả lớn nhất mà 2 Di sản 
Văn hóa thế giới ở Quảng Nam đạt được. 

Chủ thể của di sản 

Thực tế, cộng đồng dân cư tại vùng di sản được hưởng lợi khá lớn từ chính 
việc họ cùng chung tay bảo tồn các giá trị tiền nhân để lại. Ông Trần Văn Sơn - 
Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, hầu như người dân Hội An, từ cán bộ 
đến từng người dân, từ cả hệ thống chính trị đến các cấp ngành chính quyền đều 
nhận rõ về trách nhiệm, ý thức phải giữ gìn, phát huy di sản văn hóa, thiên nhiên 
để làm kinh tế du lịch, đem lại lợi ích cho cộng đồng. “Chúng tôi đều hiểu rằng, sự 
mất còn của di sản chính là sự mất được về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của 
người dân Hội An không chỉ cho hôm nay mà cả mai sau. Cho nên việc đưa các 
chủ trương, đề án của thành phố vào đời sống khá dễ dàng vì ý thức của cộng đồng 
cư dân. Từng người dân đã có ý thức cao trong việc chấp hành các quy định về sửa 
chữa, tu bổ các ngôi nhà, di tích cũng như biết lựa chọn cách làm đẹp ngôi nhà, cơ 
sở kinh doanh của mình theo xu hướng kiến trúc, môi trường cảnh quan truyền 
thống, sinh thái - văn hóa” - ông Trần Văn Sơn chia sẻ. Đời sống kinh tế của người 
dân Hội An được phát triển và đi theo mức hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần, 
phúc lợi xã hội của cộng đồng nâng cao vượt bậc. Thu nhập bình quân đầu người ở 
Hội An hiện nay đạt gần 40 triệu đồng/năm. 

Trong khi đó, tại quần thể khu đền tháp Mỹ Sơn, người dân các xã Duy Phú, 
Duy Tân... đã hiểu như thế nào là bảo tồn, trùng tu di tích. Gần 100 thanh niên địa 
phương trở thành công nhân trùng tu di tích - cánh tay đắc lực của các nhóm 
chuyên gia trùng tu di tích đến từ các quốc gia. Ông Phan Hộ - Trưởng ban Quản 
lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, cộng đồng địa phương đã có nhiều chuyển biến 
tích cực từ việc cùng ban quản lý tham gia giữ rừng phòng hộ, con em người địa 
phương làm việc tại khu đền tháp ngày càng nhiều hơn cũng như họ đã tính toán 
đến việc tạo lập các cảnh quan cũng như thêm nhiều dịch vụ phụ trợ cho vùng đệm 
Mỹ Sơn. Một số sản phẩm địa phương đã được giới thiệu tiêu thụ tại di tích như đá 
mỹ nghệ, chè vối, chè lá dung, chuối hột, gốm thủ công, lưu trú, ẩm thực… từ 
chính đôi tay của cộng đồng người dân tại đây. 

Cân bằng giữa cộng đồng dân cư 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Trần Văn Tân chia sẻ, trong nhiều năm qua, 
Quảng Nam xác định di sản - di tích luôn ở trong đời sống xã hội, nhân dân, cộng 
đồng địa phương vừa là chủ sở hữu, là người sáng tạo, bảo vệ và hưởng thụ những 
giá trị di sản văn hóa mang lại. Thông qua việc phát huy vai trò cộng đồng cư dân 
ở địa phương, với nhiều hình thức, từ xây dựng môi trường văn hóa, đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa, các giá trị nhân văn, 
các hệ giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng dân cư, làm cho cộng đồng gắn bó 
với di sản và xác định rằng mình là chủ thể di sản. Từ khi Quảng Nam có 2 di sản 
văn hóa thế giới, các nghị quyết, chương trình hành động, đề án về bảo tồn và phát 
triển văn hóa Quảng Nam nói chung, các cơ chế chính sách của tỉnh đều xuất phát 
từ việc phát huy vai trò của cộng đồng, sự sáng tạo của cấp địa phương lên hàng 
đầu. 
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Tuy nhiên, ở một góc độ khác, khi sự phát triển nhờ vào du lịch của di sản sẽ 
thúc đẩy cộng đồng cư dân phát triển, thì một bộ phận cư dân khác lại phải chịu tác 
động của chính sự tăng trưởng này. Một nhóm nghiên cứu của UNESCO do 
TS.Robyn Bushell dẫn đầu đã đưa ra một thực trạng rằng, dù tỷ lệ hộ nghèo của 
Hội An thấp hơn mức trung bình toàn quốc, năm 2010, chỉ có 3,85% dân số Hội 
An xếp dưới ngưỡng nghèo theo Ngân hàng Thế giới (WB), nhưng lại có rất nhiều 
“người lao động nghèo” - không bị xếp dưới ngưỡng nghèo nhưng đời sống hằng 
ngày lại chật vật , đặc biệt tại những nơi mà du lịch kéo theo sự gia tăng về của cải 
vật chất và chi phí, từ chi phí cho thực phẩm, nước, điện, nhiên liệu, tạo khó khăn 
cho việc tiếp cận sinh kế và thị trường do sự gia tăng của các chuẩn mực. Cũng 
như vậy, không phải hộ gia đình nào ở thôn Mỹ Sơn cũng có điều kiện tham gia 
Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn. Hẳn đây sẽ là vấn đề để địa phương phải tìm cách 
cân bằng khi xác định bước vào con đường phát triển bền vững. 

 Lê Quân 

* Ngày 05/12/2018, Báo Quảng Nam đăng bài: Tiếc cho một di tích... 

Từ tháng 9/2017, TP.Hội An đã tiến hành giai đoạn 2 tôn tạo di tích Tam 
quan chùa Bà Mụ - một trong những di tích kiến trúc nghệ thuật có giá trị đặc biệt 
trong quần thể di tích ở Hội An, với số tiền hơn 3 tỷ đồng và dự kiến khánh thành 
trong tháng 12 này. Việc tôn tạo Tam quan, làm lại khoảng sân, cải tạo hồ nước, 
trồng cây, dọn vệ sinh khu vực trước Tam quan đã tạo ra không gian thoáng, sạch 
sẽ cho di tích này. 

Tuy nhiên, du khách lấy làm tiếc và làm lạ, là một di tích đặc biệt như thế, 
lại tồn tại ngay trước cổng vào hai ngôi nhà, hình thành “thắt cổ chai” không đáng 
có. Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu vực này có 22 nhà đã giải tỏa và ra đi, chỉ còn 
hai ngôi nhà đó (một ngôi nhà đã tháo dỡ và chuẩn bị xây dựng). Chính quyền địa 
phương đã vận động, thuyết phục nhiều lần, nâng giá bồi thường, nhưng chủ nhân 
kiên quyết không chịu. Chính quyền đành bó tay. Rất nhiều ý kiến bày tỏ, nếu như 
hai ngôi nhà này di dời đi, thì di tích trên sẽ là điểm đến hấp dẫn, bởi không dễ tìm 
ở Hội An, ngoài giá trị của Tam quan chùa, khó tìm đâu ra một không gian rộng 
lớn như thế giữa lòng phố cổ. 

Vấn đề thứ hai, là bên trái cổng Tam quan nhìn ra đường Hai Bà Trưng, vẫn 
còn cảnh nhếch nhác không thể chấp nhận được. Rác, củi, vỏ chai, áo quần phơi 
phóng, bỏ, xếp lung tung, nhếch nhác tương phản gay gắt với khung cảnh sạch sẽ, 
tấp nập khách tham quan nước ngoài được giới thiệu đến tìm hiểu. Một người có 
trách nhiệm của TP.Hội An cho biết, việc này nói đi nói lại bao lần rồi, cũng ra 
quân dọn dẹp, tuyên truyền, nhưng đâu lại vào đó, bởi ý thức người dân không cao 
trong việc góp phần tạo nét văn hóa thân thiện, văn minh trong khu vực di tích. 

Người ta hỏi nhau: Cách hành xử về hai ngôi nhà trên đã khiến TP.Hội An 
lâm cảnh “một đồng sợ tốn, bốn đồng không đủ”, bởi tổn thương và lấy làm tiếc về 
chuyện “con mắt” Tam quan bị hai nhà đầu ngõ che bớt, không ngừng nảy mầm từ 
du khách và người dân phố cổ, vậy còn vệ sinh môi trường, không gian bị “cánh gà 
sân khấu” bày ra đủ thứ màu mè, mất mỹ quan, mất vệ sinh,  không lẽ Hội An 
cũng bó tay? 

Mộc Miên 
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5. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 

* Rùa biển mổ nội soi đã chết, thông tin đăng trên Báo Sài Gòn Giải 
Phóng  số ra ngày 05/12/2018 

Chiều 05/12, Nhóm cứu hộ sinh vật hoang dã Sa Sa cho biết, chú rùa biển 
Cù Lao Chàm (được đặt tên Chi, tên khoa học là Chelonioidea) sau khi mổ nội soi 
tại Bệnh viện Gia Đình (TP Đà Nẵng) đã chết. 

Chú rùa Chi chết khoảng 10 giờ 45 sáng ngày 04/12, nguyên nhân chết do 
nuốt phải nhiều dị vật bằng mảnh xốp, nhựa, lưới.. vào dạ dày. Dù đã được Nhóm 
cứu hộ mang đến Bệnh viện Gia Đình tiến hành mổ nội soi lấy dị vật ra nhưng rùa 
vẫn không qua khỏi. 

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 29/11, Bệnh viện Gia Đình tiếp nhận một 
cá thể rùa biển trọng lượng 8,2kg (khoảng 4- 5 năm tuổi), được Nhóm cứu hộ sinh 
vật hoang dã Sasa đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị tổn thương ở đầu, cổ, 2 
chân trước yếu. Tiến hành chụp X-quang, bác sĩ phát hiện nhiều dị vật bên trong 
đường tiêu hóa khiến rùa bị tổn thương, nguy hiểm đến tính mạng. 

Trước đó, cá thể rùa này được nhóm tiếp nhận từ Ban quản lý Khu bảo tồn 
biển Cù Lao Chàm  (TP Hội An, Quảng Nam) ngày 20/11. 

Sau gần 2 tiếng đồng hồ với 3 lần thực hiện nội soi hệ tiêu hóa, phần lớn dị 
vật bên trong dạ dày rùa đã được lấy ra thành công (gồm lưới, nhựa plastic và 
những miếng xốp). Tuy nhiên, vẫn còn một số búi lớn nghi là lưới cắt bị mắc trong 
đại tràng của rùa vẫn chưa thể lấy ra được. Và, đây cũng là nguyên nhân chính 
khiến rùa chết. 

Hiện xác rùa biển đã được bàn giao cho Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù 
Lao Chàm xử lý, làm phiên bản để trưng bày và phục vụ công tác nghiên cứu. 

Ngọc Phúc 

* Chỉ mới khởi đầu cho phố cổ Hội An, bài viết đăng trên Báo Sài Gòn 
Giải Phóng số ra ngày 03/12/2018; JICA đang tiến hành dự án cải thiện môi 
trường nước khu vực Chùa Cầu, Hội An (Báo Báo điện tử Đảng Cộng Sản 
Việt Nam, 05/12) 

 Du khách gia tăng đã tạo áp lực lớn lên môi trường tự nhiên và xã hội cho 
TP Hội An (Quảng Nam). Hàng loạt giải pháp đã được chính quyền Hội An thực 
hiện trong thời gian gần đây với những kỳ vọng ban đầu nhưng cũng xuất hiện 
những hoài nghi về tính hiệu quả của từng dự án. 

Xử lý nước thải Chùa Cầu 

Sau 18 tháng thi công, công trình Nhà máy xử lý nước thải Chùa Cầu do 
Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản 
(JICA) thực hiện với tổng giá trị 243 tỷ đồng (tỉnh Quảng Nam đối ứng 4,2 tỷ 
đồng), đã chính thức đi vào hoạt động, tạm thời chấm dứt điểm gây ô nhiễm đáng 
“xấu hổ” nhất của Hội An trong mắt du khách. 
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Theo ông Nguyễn Đình Hùng, 
Trưởng Phòng TNMT TP Hội An, 
nước nhà máy xử lý đã đạt tiêu chuẩn 
loại B (tương đương nước tự nhiên), 
đảm bảo nguồn nước sẽ ổn định trở lại. 
“Việc đưa Nhà máy xử lý nước thải 
Chùa Cầu đi vào vận hành sẽ giải 
quyết được vấn đề nước thải không chỉ 
tại Chùa Cầu, mà cả nước thải sinh 
hoạt khu vực phường Tân An và khu 
dân cư thuộc tỉnh lộ 607 (ước chiếm khoảng 30% lượng nước thải của TP) cũng sẽ 
được xử lý tốt” - ông Hùng nói. Trước khi có nhà máy, dòng nước kênh Chùa Cầu 
ô nhiễm khá nặng nề và kéo dài nhiều năm, do khu vực xung quanh nhiều nhà 
hàng, kháchsạnhoạt động xả thải trực tiếp ra khe thoát nước Chùa Cầu. 

Theo kết quả khảo sát của các chuyên gia Viện Công nghệ môi trường (Viện 
Khoa học - Công nghệ), nồng độ một số chất đo được tại vài điểm quanh khu vực 
Chùa Cầu đã vượt giới hạn cho phép nhiều lần. Cụ thể, chỉ số BOD (nhu cầu ôxy 
sinh học) từ 250-350 mg/l, cao hơn 10 lần tiêu chuẩn cho phép; nồng độ TSS (tổng 
lượng cặn lơ lửng) và khuẩn Coliform cao hơn rất nhiều lần tiêu chuẩn cho phép. 
Lượng nước ô nhiễm và tù đọng lâu ngày hôi thối khiến người dân và du khách 
khó chịu mỗi khi qua. 

Ngày 20/8/2014, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
công trình “Cải thiện chất lượng nước tại khu vực chùa Cầu” nhằm xử lý vấn đề ô 
nhiễm nơi đây. Tháng 3/2017, trạm xử lý nước thải Chùa Cầu được khởi công xây 
dựng trên diện tích 3.752m2, công suất xử lý 2.000m3/ngày đêm, áp dụng công 
nghệ xử lý nước thải năng lượng thấp, được xem là tốt nhất của Nhật Bản đến thời 
điểm hiện tại. Song thực tế, dù mùi hôi đã hết nặng nhưng vẫn còn, nhất là buổi 
trưa chiều.  

Chấn chỉnh môi trường du lịch 

Việc đưa Nhà máy xử lý nước thải Chùa Cầu vào hoạt động là nỗ lực của TP 
Hội An, nhằm giữ hình ảnh cho di sản này trong mắt khách du lịch. Tuy vậy, Hội 
An không chỉ đối diện với ô nhiễm môi trường tự nhiên, điều đáng lo ngại hơn là 
sự xuống cấp của môi trường du lịch. Tình trạng cò mồi, chèo kéo, cạnh tranh 
không lành mạnh xảy ra ngày càng phức tạp. Du lịch đã mang lại những tác động 
tiêu cực, tạo sức ép ngày càng lớn lên các mặt đời sống xã hội. 

Năm 2017, Hội An đón hơn 3,22 triệu lượt khách tham quan lưu trú. Nhưng 
chỉ trong 9 tháng 2018, số lượng khách đến TP này đã tăng kỷ lục với 4,55 triệu 
lượt. Đầu tháng 11 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân 
đã ký Quyết định 3285/QĐ-UBND ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch 
Quảng Nam. Đây được kỳ vọng là công cụ pháp lý hữu hiệu nhằm điều chỉnh 
những hành vi, chuẩn mực của các đối tượng khi tham gia hoạt động du lịch, chủ 
yếu tại Hội An. 

Bộ quy tắc có 3 chương 9 điều, tập trung 3 nhóm đối tượng chính, gồm 
khách du lịch đến Quảng Nam và người Quảng Nam đi du lịch; các tổ chức, cá 

Bộ quy tắc ra đời rất cần thiết để tạo chuẩn 
mực ứng xử tại điểm du lịch, nhất là tại 
Hội An. Dù nó không phải là “cây đũa 
thần” có thể làm thay đổi tất cả chỉ trong 
chốc lát, nhưng đó là sự thể hiện hành 
động quyết liệt của Quảng Nam hướng tới 
môi trường du lịch văn minh và bền vững.
Ông Nguyễn Văn Sơn,
Phó Chủ tịch UBND TP Hội An 
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nhân tham gia kinh doanh du lịch; cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 
các đối tượng tham gia du lịch phải thực hiện những quy tắc chung, như tuân thủ 
pháp luật Việt Nam; thực hiện đúng các nội quy, quy định tại các khu, điểm du 
lịch; tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán địa phương; bảo vệ cảnh quan, môi 
trường và giá trị văn hóa, lịch sử tại các khu, điểm du lịch… Ngoài ra, tùy từng đối 
tượng, bộ quy tắc có những quy định riêng 

Việc ban hành bộ quy tắc du lịch này được xem là cấp thiết trong tình hình 
hiện nay, nhất là khi môi trường du lịch Quảng Nam đang đối diện nhiều thách 
thức từ nạn cò mồi, chèo kéo, cạnh tranh không lành mạnh, đến những hành vi 
chưa chuẩn mực của du khách tại điểm tham quan.  

Ngọc Phúc 

 * Ngày 05/12/2018, Báo VOV.vn đăng bài: Hội An gấp rút xây dựng các 
nhà máy xử lý rác thải 

Sáng nay (05/12), UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và các Tổ 
chức của Nhật Bản đã có buổi làm việc về xử lý rác thải trên địa bàn. 

10 năm trước, thành phố Hội An phối hợp với thành phố Naha (Nhật Bản), 
Hội vận động tái chế rác thải người dân Okinawa và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật 
Bản (JICA) triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hội 
An. 

Các dự án được triển khai tại phố cổ gồm: Dự án “Nâng cao nhận thức về 
3R đối với chất thải rắn”, với 5 nội dung: Phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu 
sử dụng túi nilon, xử lý rác thải nhà bếp, giáo dục bảo vệ môi trường trong học 
đường, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường; Dự 
án “Giảm thiểu rác thải theo mô hình Naha tại thành phố Hội An”. 

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam cho rằng, để xây dựng Hội An thành thành phố sinh thái (Eco City), địa 
phương đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, trong đó có rác thải và xử lý nước 
thải sinh hoạt. Về nước thải, thành phố đã xây dựng 2 nhà máy, tổng công suất 
8.000m3 ngày/đêm. Riêng về rác thải, đã triển khai một số dự án nhưng hiệu quả 
chưa cao. 

Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, hiện mỗi ngày Hội An thải ra môi trường 
100 tấn rác. Trong khi đó, bãi rác của Hội An đã đóng cửa nên lượng lớn rác thải 
phải vận chuyển vào huyện Núi Thành để xử lý. 

“Đối với lượng rác đã phân hủy lâu năm, không thể vận chuyển đi được, về 
lâu dài thành phố sẽ tính đến giải pháp là sẽ xây dựng 1 hệ thống thu gom xử lý khí 
mê tan, xử lý nước thải từ bãi rác. Bên cạnh đó, sẽ chở đất qua việc nạo vét sông 
Hoài về lấp ở bãi rác này để tạo cái đồi trồng cây tại khu vực đó”- ông Nguyễn 
Văn Sơn cho biết./. 

Hoài Nam 
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* Mưa dai dẳng, Hội An lo ngập nhà cổ, bài viết đăng trên Báo Lao Động 
số ra ngày 09/12/2018 

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: “Nếu tình 
hình mưa tiếp tục kéo dài dai dẳng, nhiều khả năng nước từ dưới sông Hoài dâng 
cao sẽ gây ngập các dãy nhà cổ trải dài ven sông”.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông 
tầng thấp đã gây ra mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Chiều nay (09/12), nhiều tuyến đường ở TP Tam Kỳ bị ngập sâu trong nước, 
khu vực tại đường Phan Châu Trinh nước ngập trên 50 cm. Bên cạnh đó, đường 
Nguyễn Chính Thanh, Hùng Vương, Trần Cao Vân, Nguyễn Du;… (thuộc TP Tam 
Kỳ) nước cũng ngập từ 0,4 -0,6 m. Nhiều ô tô và xe gắn máy của người dân lưu 
thông bị chết máy phải nhờ người dân gần đó chạy đến hỗ trợ. 

 Đến 16h cùng ngày, TP Tam Kỳ vẫn còn mưa to, một số hộ dân sinh sống 
dọc các tuyến đường Phan Châu Trinh bị ngập nước đã đem các thanh gỗ hoặc các 
vật dụng để ngăn không cho nước chảy vào nhà. 

Tương tự, tại TP Hội An, (tỉnh Quảng Nam), mưa lớn từ đêm qua và kéo dài 
cho tới chiều 09/12 khiến nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An chìm trong biển 
nước, khiến các phương tiện lưu thông hết sức khó khăn.  

Cụ thể, tại tuyến đường Trần Hưng Đạo. Nhiều khu vực trên tuyến đường 
này bị ngập sâu từ 0,5 đến 0,6 m. Một số người dân sinh sống trong khu phố cổ 
Hội An phải lội nước về nhà. Đến 15h ngày 9/12, mưa vẫn nặng hạt xuống phố cổ 
Hội An và các xe ô tô hầu như đều bật đèn di chuyển trong điều kiện mặt đường bị 
ngập úng.  

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: “Nếu tình 
hình mưa tiếp tục kéo dài dai dẳng, nhiều khả năng nước từ dưới sông Hoài dâng 
cao sẽ gây ngập các dãy nhà cổ trải dài ven sông”.  

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, cảnh báo mưa: Chiều và đêm 
nay (09/12) các địa phương Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa 
rất to. Trong 24 giờ tới tổng lượng mưa phổ biến như sau: Các địa phương vùng 
núi phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm; đồng bằng ven biển và và trung du 
phổ biến từ 80 - 120 mm, có nơi trên 150 mm.  

Đồng thời, cơ quan khítuowngj cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng: Đề 
phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng 
núi các huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, Núi Thành; ngập úng tại vùng thấp trũng 
thấp, ngập úng cục bộ tại tp Tam Kỳ, TP Hội An và Thị trấn Núi Thành. 

Nghĩa Sơn – Chí Đại 

* An Farm Hội An: Nông nghiệp sạch vì môi trường, bài viết đăng trên 
Báo Quảng Nam số ra ngày 10/12/2018 

Một câu chuyện khởi nghiệp khá thú vị: Lê Phạm Thiên Hằng - Thạc sĩ 
chuyên ngành công nghệ thực phẩm và đồ uống, Trần Văn Thời - Kỹ sư nông lâm 
nghiệp đã trải qua 5 năm làm giám đốc một nông trường của Tập đoàn Hoàng Anh 
Gia Lai và Lê Tấn Huy - cử nhân kinh tế có nhiều kinh nghiệm về marketing đã 
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gặp nhau, quyết định lập nên An Farm Hội An (thôn Bầu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà, 
TP.Hội An) để trồng rau quả hữu cơ, chế biến sản phẩm hữu cơ tiêu dùng, kết nối 
tour tham quan du lịch và giúp địa phương phát triển nông nghiệp sạch. 

Canh tác hữu cơ 

Hằng, Thời và Huy quyết định rời bỏ các công việc ổn định để thuê 7.000m2 
đất bỏ hoang, huy động 2,4 tỷ đồng đầu tư trang trại rau quả sạch với các loại rau 
húng, quế, tía tô, dền, gừng, sả, nghệ, astisô... Mô hình của nhóm bạn đầu tư khởi 
nghiệp từ đầu năm 2018 đến tháng 11 thì các loại rau, quả sạch đã cho sản phẩm và 
dự án chính thức khai trương, đi vào hoạt động. Nhờ có nhiều mối quan hệ, thực 
hiện marketing tốt nên việc bán rau, quả sạch rất trôi chảy. 

Trần Văn Thời quá quen với các khuynh hướng làm nông nghiệp sạch và ấp 
ủ dự định tìm vùng đất hứa để đầu tư nên anh gật đầu tham gia dự án. “Chúng tôi 
chỉ quyết định ra đời An Farm Hội An sau khi phân tích kỹ các mẫu đất và nước ở 
đây. Rất may là các chỉ tiêu đều hết sức lý tưởng” - Thời nói. An Farm Hội An đã 
xây dựng một vườn ươm rộng lớn, có mái che, chia nhiều ngăn để đầu tư các loại 
giống khỏe, ươm đủ lớn rồi đem ra cấy tại chỗ, giúp cây mau thích nghi. Không sử 
dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, hóa chất, mà các bạn trẻ phòng bệnh cho rau, quả 
bằng cách dùng chế phẩm từ tỏi, gừng, ớt để phun vào đất. Các chế phẩm sinh học 
còn đẩy nhanh quá trình tự phân giải, giúp đất màu mỡ hơn. Rau, quả hấp thụ tốt 
dưỡng chất, có sức đề kháng tốt, chống sâu bệnh, giàu dinh dưỡng. Phân bón để 
thúc rau, quả chóng lớn được làm từ rơm rạ, thân đậu phụng và trùn quế, thân thiện 
với môi trường... 

Hiện mỗi ngày An Farm Hội An cung cấp hàng chục ký rau, quả với giá cao 
hơn thông thường 1,5 - 2 lần. “Nhu cầu sử dụng rau, quả sạch trên thị trường Hội 
An, Đà Nẵng rất lớn, nhất là du khách nước ngoài không ngại chi phí cao hơn 
nhưng sản phẩm phải đảm bảo chất lượng. Chúng tôi cân nhắc giá bán hài hòa giữa 
chi phí bỏ ra và mặt bằng chung của thị trường” - Lê Tấn Huy nói. 

Phục vụ du lịch 

Một không gian nhã nhặn được tạo nên từ tre, nứa có diện tích hơn 150m2, 
nhiều bàn ghế cũng bằng tre, nứa với chừng vài chục khách cả tây, cả ta ngồi 
thưởng thức các sản phẩm chế biến từ rau, quả hữu cơ như trà thảo mộc, nước 
chanh dây, nước astisô, gừng ngâm mật ong, nghệ ngâm mật ong, mứt quật, mứt 
gừng, mứt dâu tằm..., trông rất ấm cúng. An Farm Hội An không chỉ trồng rau hữu 
cơ mà còn phục vụ khách tham quan thưởng thức các sản phẩm do chính họ chế 
biến. “Chúng tôi đã ký hợp đồng với 2 công ty du lịch khá lớn là Exo Travel và 
Dana Local Tours để kết nối du khách đến tham quan, mua sắm, thưởng thức các 
sản phẩm từ trồng rau, quả hữu cơ tại chỗ. Kết quả bước đầu rất khả quan, doanh 
thu khá lớn tạo động lực để chúng tôi tăng quy mô, chất lượng dịch vụ, thu hút du 
khách trong và ngoài nước” - Lê Phạm Thiên Hằng cho biết. 

Nhiều mối làm ăn từ các nhà hàng, khách sạn muốn mua thêm rau, quả hữu 
cơ về phục vụ khách nhưng An Farm Hội An phải khéo léo giữ lại để liên tục chế 
biến sản phẩm hữu cơ đặc trưng cung ứng cho khách hàng. Tôi cũng đã có dịp 
thưởng thức tại chỗ các sản phẩm sạch trên và nhận ra rằng, các sản phẩm này 
không thiếu trên thị trường, chỉ khác là nguyên liệu sạch nên sản phẩm có mùi 
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thơm, vị ngon với sức quyến rũ tự nhiên, đặc sắc. Không chỉ đáp ứng nhu cầu ẩm 
thực, các sản phẩm chế biến từ rau, quả hữu cơ của An Farm Hội An còn rất bổ 
ích, giúp cải thiện sức khỏe người dùng. 

Nhiều ý nghĩa 

Tiếng lành đồn xa, các nông hộ trên địa bàn TP.Hội An liên tiếp đến tham 
quan, học tập trồng trọt và chế biến sản phẩm rau, quả hữu cơ đã khiến An Farm 
Hội An thành... một trung tâm học tập cộng đồng. Họ được tùy thích tìm hiểu và 
được các bạn trẻ của An Farm Hội An tập huấn theo nhóm, chia sẻ kỹ năng trồng 
và chế biến rau, quả hữu cơ. Về điều này, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch 
UBND TP. Hội An nói gọn, rất ý nghĩa. Theo ông Hùng, mô hình kinh tế trồng 
quật, hoa, cây cảnh trên địa bàn dù đem lại sinh kế ổn định cho người dân nhưng 
nguy hại rất lớn là ô nhiễm môi trường. Hội An đã nghĩ đến giải pháp quy hoạch 
tập trung thành vùng lớn nhưng không khả thi ở chỗ, chất thải, chất độc dồn lại 
một chỗ, thẩm thấu vào đất, nước hay lan trong gió thì mức độ nguy hại cho người 
dân và môi trường sẽ rất lớn. Giải pháp áp dụng là tuyên truyền người dân theo 
cách mưa dầm thấm lâu. Nghĩa là để họ tham quan các mô hình, dự án làm nông 
nghiệp sạch rồi học hỏi, tiếp thu, ứng dụng. “An Farm Hội An dù mới ra đời nhưng 
đã giúp chủ trương nông nghiệp sạch trên địa bàn được lan tỏa khi các nông hộ đến 
đây tham quan, học tập, tiếp thu, ứng dụng trên thực tế. Tôi nghĩ làm kinh tế mà 
hướng đến lợi ích chung, giúp ích cho cộng đồng là rất đáng hoan nghênh” - ông 
Hùng nói. 

Đến nay, An Farm Hội An đã hoàn thành giai đoạn 1 và sẽ mở rộng phạm vi 
dự án lên 3ha, kết nối với nhiều mối làm ăn lớn. Ngoài tập huấn kỹ năng sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ, các bạn trẻ đang xúc tiến thành lập trung tâm hướng dẫn về 
sức khỏe dinh dưỡng, cách thụ hưởng thực phẩm sạch và lối sống lành mạnh trong 
cộng đồng để ngăn ngừa bệnh tật. “Bảo vệ mình rồi thì sẽ bảo vệ môi trường sinh 
thái. Chúng ta sống vì hành tinh xanh là thông điệp xuyên suốt của An Farm Hội 
An kêu gọi sự chung tay của cộng đồng” - Lê Phạm Thiên Hằng tâm sự. 
Piangruethai Kiatchonnavi - chuyên gia về thực phẩm sạch của Thái Lan khi đến 
đây đã bày tỏ cảm nhận: “Tôi không cưỡng lại được sức thu hút của An Farm Hội 
An, rất đam mê, kiên trì và tâm huyết. Đã có thay đổi mãnh liệt về sinh thái, môi 
trường, sự sống ở vùng đất cát. Đất vườn rất màu mỡ chỉ trong thời gian ngắn, hệ 
thực vật hữu ích đã hồi sinh và đem lại những giá trị lớn cho sự sống”. 

Việt Nguyễn 

6. AN NINH – TRẬT TỰ 

* “Quý bà” tổ chức nhiều điểm ghi bán số đề, thông tin đăng trên Báo 
Thanh Niên số ra ngày 02/12/2018 

Lực lượng chức năng vừa đồng loạt kiểm tra 3 điểm ghi đề trên địa bàn 
TP.Hội An, bắt quả tang các chủ đề ghi bán số đề cho nhiều người.  

Ngày 01/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam cho biết vừa phối 
hợp Công an TP.Hội An đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm ghi bán số đề thuộc P.Tân 
An, P.Thanh Hà và P.Sơn Phong (TP.Hội An), bắt quả tang Phan Thị Ngọc Duyên 
(34 tuổi, ở P.Sơn Phong), Phan Thị Thủy (33 tuổi, ở P.Tân An), Đặng Công (52 
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tuổi, ở P.Thanh Hà) và Phạm Thị Thúy (46 tuổi, ở P.Cửa Đại, TP.Hội An) ghi bán 
số đề cho nhiều người. 

Ngày 01/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam cho biết vừa phối 
hợp Công an TP.Hội An đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm ghi bán số đề thuộc P.Tân 
An, P.Thanh Hà và P.Sơn Phong (TP.Hội An), bắt quả tang Phan Thị Ngọc Duyên 
(34 tuổi, ở P.Sơn Phong), Phan Thị Thủy (33 tuổi, ở P.Tân An), Đặng Công (52 
tuổi, ở P.Thanh Hà) và Phạm Thị Thúy (46 tuổi, ở P.Cửa Đại, TP.Hội An) ghi bán 
số đề cho nhiều người. 

Mạnh Cường 

 
 

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. 

 
 
 


