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Từ ngày 10/10 đến ngày 23/10/2017 các báo đã có khoảng 17 tin, bài viết 

về Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố 
Hội An – Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một 
số tin bài nổi bật: 

1.TIN TỨC NỐI BẬT 
* Hội An (Quảng Nam): Sẽ có Trung tâm hành chính công thông tin 

đăng trên Báo Tài Nguyên và Môi Trường số ra ngày 10/10/2017 
UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành 

chính công thành phố Hội An trên cơ sở nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả thành phố Hội An. 

Theo đó, Trung tâm này sẽ là đơn vị trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân thành phố; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn 
diện của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trung tâm có 
con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm: Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và 01 
Phó Giám đốc; Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Bộ phận Hành chính - 
Tổng hợp; Bộ phận Giám sát và giải quyết khiếu nại; Bộ phận Tiếp nhận và giải 
quyết thủ tục hành chính. 

Biên chế công chức, viên chức và số người làm việc của Trung tâm do 
UBND TP. Hội An bố trí, sắp xếp trong tổng số biên chế được UBND tỉnh quyết 
định phân bổ hàng năm. 

UBND tỉnh  Quảng Nam giao Chủ tịch UBND TP. Hội An ban hành Quyết 
định thành lập, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm 
và số lượng người làm việc của Trung tâm; ban hành Quy chế phối hợp tổ chức 
hoạt động giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Yến Nhi 

 
* Sẽ có một không gian văn hóa Nhật Bản tại Hội An bài viết đăng trên 

Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 16/10/2017 
Một sản phẩm du lịch mang đậm đặc trưng văn hóa Nhật Bản sẽ chính thức 

được thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khai trương trong thời gian diễn ra 
Tuần lễ cấp cao APEC 2017.  

Đó chính là “Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” nhằm hướng đến 
phục vụ du khách, nhất là du khách Nhật Bản khi tham quan di sản văn hóa thế 
giới Hội An. 
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Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản sẽ được tái hiện trên toàn bộ 
tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực xung quanh Chùa Cầu (đoạn 
đường, mặt sông từ ngã ba đường Bạch Đằng - Châu Thượng Văn). 

Đây sẽ là nơi diễn ra nhiều hoạt động thường xuyên như: Trưng bày mô 
hình Châu Ấn thuyền; tổ chức trưng bày tư liệu lịch sử, kết quả khảo cổ học về 
giao thương, về mối quan hệ của Phố Nhật ở Hội An thế kỷ 17; trình diễn, dịch 
vụ trà đạo, trà xanh Nhật Bản; trưng bày bonsai Nhật Bản và Việt Nam; trò chơi 
trẻ em Việt Nam và Nhật Bản; trò chơi gấp giấy origami; dạy chế biến ẩm thực 
Hội An và Nhật Bản; trình diễn hoạt cảnh “Trang phục Hội An - Ký ức thời 
gian” và giới thiệu trang phục Nhật Bản; trình diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam và 
Nhật Bản; lớp học hát dân ca Việt Nam; trình diễn, dịch vụ thư pháp Việt Nam 
và Nhật Bản; dịch vụ xe cổ - mặc trang phục Nhật Bản (yukata, kimono) và xe 
cổ - mặc trang phục Việt Nam (áo dài, bà ba, vạt hò…); thả hoa đăng Nhật Bản 
và Việt Nam trên sông Hoài; hướng dẫn tham quan tour “Dấu xưa Nhật Bản”; 
không gian đọc và tủ sách Nhật Bản; giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt 
Nam và Nhật Bản. 

Đặc biệt từ năm 2019, thành phố Hội An cũng sẽ bố trí ngôi nhà số 6 
đường Nguyễn Thị Minh Khai cho phía Nhật Bản làm “Nhà Văn hóa Nhật Bản” 
để tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, chiếu phim, chiếu clip các sự kiện 
giao lưu, không gian đọc, trà đạo…. 

Theo ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, “Không gian 
văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” tuy không phải là một sự kiện APEC nhưng diễn 
ra trong thời điểm APEC. Việc khai trương không gian văn hóa Việt Nam - Nhật 
Bản thời điểm này sẽ là một sự kiện nổi bật để trở thành một không gian giao 
lưu sinh hoạt văn hóa 2 dân tộc, về lâu dài cũng sẽ là một sản phẩm du lịch, nhất 
là tôn vinh mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước. 

“Chúng ta tổ chức khai trương "Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản" 
bởi đây là việc làm cho mai sau, nhằm tôn vinh mối quan hệ, giao lưu văn hóa 
tốt đẹp của hai dân tộc”, Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh. 

Dù hơn 3 tuần lễ nữa mới khai trương nhưng đến thời điểm hiện tại  có thể 
thấy hầu như công tác chuẩn bị, trang trí, trang hoàng các biểu tượng, cờ hoa đã 
cơ bản hoàn chỉnh. 

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, cho biết tuy 
sự kiện khai trương “Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” không nằm 
trong chương trình của APEC nhưng vẫn rất quan trọng với thành phố. 

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị diễn ra hết sức khẩn trương, nhất 
là việc trang hoàng, trang trí đường phố, vận động người dân tháo dỡ mái che, 
dọn dẹp, tháo gỡ dây điện, cáp quang, trụ điện… đảm bảo công việc phải hoàn 
thành 3 ngày trước thời điểm diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC. 

Dự kiến, ngày 10/11 hoặc 12/11 sự kiện sẽ chính thức khai trương đưa vào 
hoạt động lâu dài. 

“Đây là sự kiện mang tính ngoại giao văn hóa, thể hiện quá trình giao lưu 
văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản, nên ngoài văn hóa Nhật Bản, 
văn hóa Hội An, văn hóa Việt Nam vẫn là chủ đạo”, ông Sơn cho biết. 

Ngọc Phúc 
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2. SỰ KIỆN –VẤN ĐỀ 
* TAND TP Hội An (Quảng Nam): Thực hiện nghiêm các yêu cầu về cải 

cách tư pháp bài viết đăng trên Báo Công Lý số ra ngày 11/10/2017 

Mấy năm gần đây, TAND TP Hội An luôn là một trong số những đơn vị 
đạt thành tích xuất sắc trên nhiều mặt công tác của Tòa án hai cấp tỉnh Quảng 
Nam. 

Để đạt được những thành tích đó là nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công 
chức và sự quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về cải cách tư 
pháp của lãnh đạo đơn vị. 

Thẩm phán Nguyễn Hùng, Chánh án TAND TP Hội An, cho biết: “Trong 
năm 2017, các tranh chấp dân sự trên địa bàn thành phố Hội An có chiều hướng 
gia tăng. Chủ yếu là tranh chấp hợp đồng vay tài sản và các tranh chấp liên quan 
đến quyền sử dụng đất. Các loại tranh chấp này đặc biệt phức tạp, mâu thuẫn 
giữa các đương sự thường gay gắt, đòi hỏi cán bộ phải đầu tư nhiều công sức và 
thời gian mới giải quyết  được. Nhưng đơn vị đã cố gắng tập trung đưa ra giải 
quyết kịp thời, đúng thời hạn, đồng thời kiên trì công tác hòa giải, tháo gỡ 
vướng mắc trên cơ sở tôn trọng quyền định đoạt và tự thỏa thuận của các đương 
sự theo quy định của pháp luật nên tỷ lệ án hòa giải thành chiếm tỷ lệ cao. Đồng 
thời, thực hiện sự chỉ đạo của Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam với phương 
châm “một đột phá, hai tập trung”, đơn vị cũng đã giải quyết dứt điểm các vụ án, 
đặc biệt là án dân sự, phấn đấu không để án phải tạm đình chỉ”. 

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc quán triệt đến 
toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị không ngừng học tập, nâng cao trình độ 
chuyên môn, ngay từ đầu năm 2017, lãnh đạo TAND TP Hội An đã cho triển 
khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử như tăng cường 
công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật. Tiếp đó là đổi mới tổ chức 
phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng bản án, quyết 
định của Tòa án. Đơn vị đã thực hiện công khai bản án, quyết định của Tòa án 
trên Cổng thông tin điện tử TAND, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải và tổ 
chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Toà án đã  phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình 
giải quyết các loại vụ án. Tiến hành đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa 
án, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tòa án và làm tốt 
công tác thi đua khen thưởng… 

Đặc biệt, lãnh đạo TAND TP Hội An cũng chỉ đạo công tác thi đua, khen 
thưởng phải gắn liền với công tác giải quyết dứt điểm các loại án, nâng cao chất 
lượng xét xử; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành và địa 
phương phát động gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu về chuyên môn, nghiệp vụ. 
Qua các phong trào thi đua, khen thưởng đã xây dựng được nhiều điển hình tiên 
tiến trên từng mặt công tác thật sự là những nhân tố mới, những tài năng có tác 
dụng cổ vũ, lôi cuốn cả tập thể, cá nhân phấn đấu, học tập, làm theo. 

Sau mỗi đợt thi đua đều có tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời 
những cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đó là nguồn động viên rất lớn đối với cán 
bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ 
được giao, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, 
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gương người tốt, việc tốt. Từ đó đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức và 
người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là trong công tác xét xử, giải quyết các 
loại án. 

Nhờ vậy, trong năm 2017, tỷ lệ giải quyết án của TAND TP Hội An đạt 
98,24%. Tuy số lượng án phải giải quyết tăng so với năm 2016, song chất lượng 
xét xử, giải quyết án của đơn vị ngày càng được nâng cao, bảo đảm đúng theo 
quy định của pháp luật. Bên cạnh công tác xét xử, giải quyết các loại án, Tòa án 
thành phố cũng thực hiện tốt các mặt công tác khác, đặc biệt là công tác tiếp 
công dân, giải quyết đơn khiếu nại. Đơn vị đã bố trí nơi tiếp công dân, phân 
công cán bộ phụ trách tiếp dân thường xuyên tại trụ sở. Việc xử lý đơn khiếu 
nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác, tổ chức kiểm tra bản 
án, quyết định bản án, giám sát phiên tòa xét xử và kiểm tra công vụ đã được 
triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác Hội thẩm nhân dân, văn phòng và thi 
đua khen thưởng thường xuyên được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt; hoạt 
động của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở đơn vị luôn được duy trì đều 
đặn. 

Phát huy những thành quả đã đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 
năm 2018, lãnh đạo TAND TP Hội An đã yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức 
trong đơn vị tiếp tục rèn luyện, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, nâng 
cao trình độ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt, tiếp tục triển khai 
thực hiện Hiến pháp 2013 và việc áp dụng các Bộ luật mới được Quốc hội thông 
qua. CBCC cần thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về cải cách tư pháp, từng 
bước nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, công 
khai, dân chủ, đúng pháp luật; thực hiện công khai hóa các bản án trên Cổng 
thông tin điện tử TAND, nhằm công khai, minh bạch hoạt động của Tòa án.  

Trung Thành 

 
* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Nam: Chờ giải thể, 

phá sản bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 18/10/2017 
Ngày 20/10 là thời điểm cuối cùng các sở, ngành và TP.Hội An phải hoàn 

thành việc rà soát hồ sơ, thủ tục, quyết định; qua đó báo cáo, tham mưu UBND 
tỉnh giải quyết sự tồn tại của Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Nam 
và lô đất số 580 đường Cửa Đại, TP.Hội An mà công ty này đã thuê để hoạt 
động trong thời gian qua. 

Đã dừng hoạt động 
Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Nam tọa lạc trên “khu đất vàng” của 

TP.Hội An, có diện tích 5.000m2. Ngay cổng của công ty này có gắn tấm biển 
“Các loại xe không có hợp đồng để xe tại công ty thì không được đậu”. Bước 
vào bên trong, chúng tôi quan sát thấy gần 10 ô tô các loại đậu đỗ. Không gian 
vắng hoe, chỉ có 2 phòng mở cửa với 2 nhân viên. Là công ty xuất nhập khẩu 
thủy sản nhưng không hề có hoạt động nào liên quan đến thu mua, chế biến, 
đông lạnh sản phẩm thủy sản. Có diện tích rộng, lại ở ngay trung tâm của 
TP.Hội An mà nhiều dãy phòng của công ty đã xuống cấp. Ông Lê Hùng Phong 
- Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Nam nói: “Công ty đã 
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dừng hoạt động từ tháng 10/2012 đến nay vì làm ăn thua lỗ. Thời điểm đó, hàng 
chục nhân viên phải tự xoay xở tìm việc làm, vì sinh kế. Rồi tiền lương, các 
khoản trợ cấp cũng chẳng thấy đâu. Còn tôi làm giám đốc đã 10 năm rồi, chừ 
vẫn còn ngồi đây, chưa biết tỉnh, thành phố có quyết định gì về công ty”. 

Ông Lê Hùng Phong bần thần chỉ tay vào các phòng xưởng trước đây là nơi 
tập kết cá, mực, tôm được mua về. Từ các phòng đó, nhân viên bắt đầu các công 
đoạn chế biến thủy sản, đông lạnh hàng hóa và chuyển đến Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Đài Loan theo đơn đặt hàng ký kết. “Toàn bộ công ty chỉ gồm 4 người, 
ngoài tôi còn 2 nhân viên khác và 1 bảo vệ. Họ đồng cam cộng khổ với tôi bao 
nhiêu năm nay sau khi kỳ vọng ăn nên làm ra của công ty tan thành mây khói. 
Có thời điểm hàng hóa nhiều vô kể, ai cũng phấn khích làm ăn. Vậy mà, chừ 
chúng tôi ngồi đây chỉ để làm mỗi việc là trông xe theo cam kết với khách hàng 
là một số doanh nghiệp, đơn vị lữ hành du lịch” - ông Phong nói. Khi được hỏi 
về nguyện vọng, ông Phong buồn xo: “Chúng tôi muốn làm du lịch, xây khách 
sạn trên mảnh đất này. Một số công ty ở TP.Hồ Chí Minh muốn góp sức với 
chúng tôi. Mà việc đó khó quá, đất này là đất thuê của Nhà nước, chúng tôi đề 
xuất với thành phố nhưng chưa được trả lời. Nếu Nhà nước thu hồi đất thì chúng 
tôi cũng tan đàn xẻ nghé. 

Chờ tan rã 
Chúng tôi liên hệ Thành ủy TP.Hội An để tìm hiểu về hướng xử lý đối với 

Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Nam. Ông Trần Ánh - Phó Bí thư 
Thường trực Thành ủy Hội An cho biết, công ty đó đã ngưng hoạt động từ lâu. 
Khu đất ở địa chỉ 580 đường Cửa Đại được lãnh đạo tỉnh cho công ty đó thuê. 
Lãnh đạo TP.Hội An mong muốn UBND tỉnh thực hiện các thủ tục, mau chóng 
hướng dẫn Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Nam thực hiện phá sản, 
giải thể. Bổ sung quan điểm này, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND 
TP.Hội An nêu ý kiến, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Nam đã nợ 
nần chồng chất không đủ điều kiện để tồn tại. TP.Hội An đề xuất tỉnh giải thể 
công ty đó để bàn giao đất cho thành phố sử dụng hợp lý hơn. “Khu đất quý giá 
mà chỉ để giữ xe thì quá phí phạm” - ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh. 

Ngày 10/8/2017, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo 
TP.Hội An, về vấn đề hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản 
Quảng Nam và sự tồn tại của lô đất 580 đường Cửa Đại được đem ra “mổ xẻ”. 
Sau cuộc họp này, Tỉnh ủy đã có thông báo yêu cầu UBND tỉnh thực hiện 
nghiêm quy định giải thể, phá sản Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng 
Nam và sớm thu hồi lô đất số 580 đường Cửa Đại được Nhà nước cho công ty 
trên thuê hoạt động trong thời gian qua. Đến ngày 27/9/2017, thực hiện chỉ đạo 
của Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì buổi làm việc với 
Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Nam, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT 
để bàn phương án sắp xếp công ty trên. Tại cuộc họp đó, UBND tỉnh đã giao Sở 
Tài chính chủ trì, tổng hợp các báo cáo, các đề xuất về phương án sắp xếp đối 
với Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Nam, tham mưu tỉnh xử lý hoạt động 
của công ty nói trên cũng như sự tồn tại của lô đất số 580 đường Cửa Đại. “Theo 
chỉ đạo của UBND tỉnh, chúng tôi sẽ thu thập các báo cáo, ý kiến, đề xuất của 
UBND TP.Hội An, Sở TN-MT, Cục Thuế Quảng Nam, Thanh tra tỉnh, Sở 
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NN&PTNT, Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Nam để tổng hợp, tham mưu 
UBND tỉnh giải quyết vấn đề về Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng 
Nam và lô đất được công ty đó thuê. Ngày 20/10 là hạn chót để chúng tôi tiếp 
nhận các báo cáo và sẽ tham mưu UBND tỉnh giải quyết vấn đề trong thời gian 
sớm nhất có thể”, ông Hồ Ngọc Tấn - Phó Trưởng phòng Tài chính doanh 
nghiệp (Sở Tài chính) nói. 

Nguyễn Quang Việt 
 

* Hội An: Nông thôn mới, đô thị văn minh với “5 không, 3 sạch” bài viết 
đăng trên Báo Phụ Nữ Việt Nam số ra ngày 19/10/2017 

Trong 8 năm qua, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” được 
Hội LHPN TP Hội An triển khai đến từng chi, tổ Hội gắn với xây dựng nông 
thôn mới và đô thị văn minh. Từ xã điểm Cẩm Thanh, đến nay phong trào đã 
nhân rộng ra khắp các xã phường. 

Với đặc thù của một địa phương có thế mạnh du lịch, thường xuyên đón 
tiếp lượng khách quốc tế đông đảo, Hội LHPN TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã 
chú trọng các giải pháp để đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, chỉ đạo các cấp 
Hội cơ sở lồng ghép các tiêu chí vào từng nhiệm vụ phù hợp với đặc thù của 
mình. Một số Hội phụ nữ các xã, phường như Cẩm Phô, Tân An, Sơn Phong, 
Cẩm An, Cẩm Hà đã có nhiều hoạt động thiết thực như: Ra mắt tuyến đường 
phụ nữ tự quản, tuyến đường văn minh, chi hội phụ nữ nói không với túi nilon, 
ra mắt chi hội 3 sạch, nhóm “Người tiêu dùng thông thái”, xử lý rác thải nhà 
bếp, phát hàng ngàn giỏ nhựa và túi vải thân thiện môi trường cho hội viên phụ 
nữ,… 

Mô hình “Địa chỉ tin cậy” cũng được xây dựng và phát huy hiệu quả, giúp 
đỡ, hòa giải hàng trăm vụ bạo lực gia đình, từng bước xây dựng gia đình hạnh 
phúc. Đến nay 13/13 xã, phường đã thành lập trên 20 “Địa chỉ tin cậy” tại cộng 
đồng. 

Theo bà Ngô Thị Tuyết Nhung (Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hội An), “Các 
cấp Hội đều được quán triệt để thực hiện cuộc vận động một cách đều khắp. Chi, 
tổ hội nào chưa đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, thành Hội chỉ đạo hướng dẫn 
từng cơ sở tuyên truyền vận động và hỗ trợ chị em để thực hiện hiệu quả. Đến 
nay đã có trên 80% hộ gia đình thực hiện đạt cả 8 tiêu chí của cuộc vận động.” 

Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức thành công một số hoạt động khác như vận 
động phụ nữ hiến đất làm đường giao thông, ra quân làm 500m đường bê tông 
nông thôn vừa gây quỹ 3 triệu đồng, hướng dẫn, kiểm tra phân loại rác tại 
nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon, đi chợ bằng giỏ nhựa; đăng ký các đoạn đường 
tự quản, trồng hàng rào cây xanh, trồng mới 2.000 cây dương liễu, tham gia 
trồng 3.000 cây dừa nước để chắn gió, chống xói mòn ứng phó biến đổi khí hậu 
và chăm sóc 2.000 cây dương trên 5 năm tuổi... 

Hội còn vận động nhiều chị em tích cực tham gia dự án trồng “Rau hữu cơ” 
tại thôn Thanh Đông, từ đó nhân rộng đến các trường học và một số nơi khác. 

Hội Phụ nữ xã Cẩm An cũng là nơi tổ chức thực hiện cuộc vận động “5 
không 3 sạch” với nhiều kết quả thiết thực thông qua việc tổ chức chi hội kiểu 
mẫu, giúp đỡ các hộ phấn đấu đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động vào cuối năm 
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2017, nhận đỡ đầu các hộ phụ nữ nghèo bằng cách hỗ trợ vật chất và tạo việc 
làm ổn định cho chị em,… Hội phụ nữ Cẩm An còn ra mắt CLB phụ nữ phát 
triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường biển và tổ tự quản giữ gìn môi trường 
chợ An Bàng. 

Kết quả các hoạt động của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 
sạch” do Hội Phụ nữ thành phố thực hiện đã góp phần không nhỏ trong việc 
thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị 
văn minh”, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, 
cách giao tiếp ứng xử có văn hóa, văn minh, đặc biệt trong kinh doanh buôn bán 
với du khách, ý thức về công tác bảo vệ môi trường được nâng lên góp phần xây 
dựng thành phố văn hóa, sinh thái, du lịch. 

Hải An 

 
 
3. TUẦN LỄ CẤP CAO APEC VIỆT NAM 
   Hội An: Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC và những vấn 

đề được các Bộ trưởng thảo luận tại hội nghị là nội dung được nhiều hãng, 

thông tấn báo chí đưa tin, bài: 

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính 
APEC bài viết đăng trên Báo Pháp Luật số ra ngày 21/10 

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Bộ trưởng 
Tài chính APEC 2017 chính thức khai mạc tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam vào 
sáng 21/10. 

Sáng 21/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 (FMM 2017) chính 
thức khai mạc tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là sự kiện quan trọng nhất 
của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC bao gồm Hội nghị Quan chức Tài 
chính cao cấp và Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng 
Trung ương APEC. 

Tham dự phiên khai mạc Hội nghị có Bộ trưởng Tài chính, Trưởng đoàn và 
đại biểu cấp cao đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức tài 
chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WBG), 
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 
(OECD)... 

Hội nghị vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới 
tham dự và phát biểu chào mừng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: "Hội nghị chúng ta diễn ra trong bối cảnh 
kinh tế toàn cầu tiếp tục đà phục hồi, thương mại, đầu tư, tài chính toàn cầu tiếp 
tục được cải thiện. Khu vực APEC với những nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới 
và nhiều nền kinh tế phát triển năng động tiếp tục là động lực quan trọng của 
tăng trưởng toàn cầu. 

Mặc dù vậy, APEC vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. 
Tốc độ tăng trưởng và năng suất ở một số nền kinh tế còn thấp. Tại Hội nghị 
Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vừa qua, ADB 
đã dự báo tăng trưởng thương mại khu vực có dấu hiệu chững lại, xu hướng bảo 
hộ, các biện pháp phi thuế có chiều hướng gia tăng". 



 8 

"Thêm vào đó, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vừa là cơ hộinhưng 
cũng vừa là thách thức đối với tất cả chúng ta.Thực tiễn cho thấy, không phải 
mọi thành viên trong xã hội đều được hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hoá, tự do 
hóa thương mại và đầu tư. Biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều tác động bất lợi 
đến phát triển của các nền kinh tế. Điều đặc biệt lo ngại là khu vực chúng ta 
đang tồn tại một số điểm nóng đe dọa môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho 
phát triển", Thủ tướng nhận định. 

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, Chủ tịch FMM 
2017 Đinh Tiến Dũng, trong các phiên họp diễn ra buổi sáng ngày 21/10, các đại 
biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 có phiên thảo luận về 
tình hình kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, hợp tác tài chính trong khu vực và 
toàn cầu, bao gồm các vấn đề kinh tế nổi bật, thách thức với các nền kinh tế 
APEC và những chính sách ứng phó phù hợp.  

Bộ trưởng, Trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC và các đại 
biểu tham dự FMM 2017 thảo luận về các chủ đề ưu tiên trong Tiến trình Bộ 
trưởng Tài chính APEC 2017 gồm: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Chống xói 
mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận; Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai 
và Tài chính bao trùm. 

Chiều cùng ngày, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành 
viên APEC có phiên đối thoại với Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) 
về một số vấn đề và khuyến nghị để tăng cường đóng góp của khu vực tư nhân 
vào Tiến trình Bộ trưởng Tài chính. 

Sau đó, các Bộ trưởng cùng thảo luận tình hình thực thi Chiến lược thực 
hiện Kế hoạch hành động Cebu và thảo luận những vấn đề khác. Một nội dung 
quan trọng khác được các Bộ trưởng, Trưởng đoàn xem xét thông qua đó là 
Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính APEC. 

Phiên bế mạc Hội nghị FMM 2017 diễn ra vào cuối buổi chiều nay. Ngay 
sau đó, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, Chủ tịch FMM 
2017 Đinh Tiến Dũng, các Bộ trưởng Tài chính, Trưởng đoàn của 21 nền kinh tế 
thành viên APEC sẽ có cuộc họp báo quốc tế thông báo về kết quả Hội nghị. 

 Khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, Hội 
nghị hôm nay nhằm thảo luận và thống nhất một số nội dung để báo cáo lên Hội 
nghị Bộ trưởng Tài chính diễn ra vào ngày 21/10/2017. Tại Hội nghị Thứ trưởng 
Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tổ chức tại TP. Nha 
Trang vào tháng 02/2017, các đại biểu tham dự đã nhất trí với 4 chủ đề sáng 
kiến trong Tiến trình hợp tác tài chính APEC 2017 do Việt Nam đề xuất,  gồm: 
(1) Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, (2) Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển 
dịch lợi nhuận, (3) Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, và (4) Tài chính bao 
trùm. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết: Trong suốt cả năm qua, 
với vai trò chủ trì, Việt Nam đã nỗ lực phối hợp với các nền kinh tế, các tổ chức 
quốc tế tổ chức nhiều hội thảo và hội nghị về 4 chủ đề này. Trong các phiên họp 
diễn ra hôm nay (20/10/2017), các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế cũng như 
Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ báo cáo với các vị 
Thứ trưởng và Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương xem xét về tình hình và 
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kết quả đã đạt được, đồng thời đề xuất một số nội dung tiếp tục hợp tác thời gian 
tới.  

Tại các phiên họp diễn ra vào ngày 20/10, các đại biểu tham dự FCBDM 
cùng thảo luận về tình hình thực thi Chiến lược thực hiện Kế hoạch hành động 
Cebu (CAP);  thảo luận về việc tăng cường đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, 
chia sẻ kinh nghiệm về giải quyết các thách thức trong dự án PPP, trong đó bao 
gồm cơ chế chia sẻ rủi ro. 

Các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương cũng 
thảo luận về tiến độ thực hiện BEPS trong APEC, tập trung vào các tiêu chuẩn 
tối thiểu và các biện pháp triển khai BEPS ưu tiên thực hiện. 

Một nội dung quan trọng khác được các đại biểu cùng trao đổi là chủ đề về 
Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, trong đó bao gồm chiến lược quốc gia ứng 
phó với rủi ro thiên tai, chính sách và quản lý tài sản công chịu rủi ro thiên tai và 
rà soát kết quả đầu ra báo cáo lên các Bộ trưởng Tài chính APEC; cùng thảo 
luận về kết quả đầu ra hợp tác APEC về tài chính bao trùm, chia sẻ kinh nghiệm 
phát triển tài chính bao trùm trong khu vực và các ưu tiên trong APEC 2017. 

Ngoài các chủ đề trên, Hội nghị FCBDM nghe cập nhật về tình hình triển 
khai Kế hoạch hành động Cebu, cập nhật các hoạt động của SOM trong Năm 
APEC 2017 và một số nội dung khác như: Cập nhật hoạt động của Ủy ban Kinh 
tế APEC; những hoạt động hợp tác trong Diễn đàn Sáng kiến Khoa học và Đời 
sống. 

Các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương cũng 
 cho ý kiến về Bản Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính, rà soát lại để 
trình lên các Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua tại phiên họp diễn ra vào 
ngày mai (21/10/2017). 

Nguyễn Tuấn 

 

* Ra tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 bài viết 
đăng trên Báo Tài Nguyên và Môi Trường số ra ngày 23/10/2017 

Sau 3 ngày làm việc, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 và các hội 
nghị liên quan đã bế mạc vào chiều 21/10/2017 tại Hội An. Các Bộ trưởng tài 
chính thống nhất nhận định, kinh tế toàn cầu và khu vực châu Á – Thái Bình 
Dương đã có sự phục hồi tích cực. 

Kết quả này chính nhờ vào những nỗ lực mạnh mẽ của các nền kinh tế 
trong khu vực trong việc giải quyết những khó khăn thách thức của từng nền 
kinh tế cũng như sự chung tay giải quyết những vấn đề chung của khu vực. 

Các Bộ trưởng đã thống nhất tiếp tục sử dụng các công cụ chính sách, bao 
gồm cả tiền tệ tài khóa và cơ cấu cấp độ quốc gia cũng như phối hợp chung để 
đạt được mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, cân bằng và bao trùm trong 
khu vực APEC. Khẳng định Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ 
tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hợp tác, phối hợp chính sách khu vực 
châu Á – Thái Bình Dương 

Các Bộ trưởng đều đã đạt được sự thống nhất về kết quả hợp tác và khuyến 
nghị liên quan đến 4 chủ đề ưu tiên của năm 2017, bao gồm: đầu tư dài hạn cho 
cơ sở hạ tầng, xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận, tài chính và bảo 
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hiểm rủi ro thiên tai và Tài chính bao trùm. FMM cũng đã đạt được những thỏa 
thuận trong việc thực thi Kế hoạch hành động Cebu với mục tiêu xây dựng lộ 
trình bao gồm 4 trụ cột. Đó là thúc đẩy hội nhập tài chính, thúc đẩy minh bạch 
tài khóa, cải thiện bền vững tài chính, tăng cường tài chính và phát triển hạ tầng. 
Các Bộ trưởng đã thống nhất ra một Tuyên bố chung bao gồm 24 điểm. 

Đó là: Cam kết sẽ tiếp tục tập trung vào những hoạt động ưu tiên và hợp tác 
về kinh tế và tài chính để thúc đẩy tăng trưởng, hướng tới mục tiêu cùng vun đắp 
tương lai chung. Chính sách tài khoá phù hợp với hoàn cảnh của mỗi nền kinh tế 
cần được sử dụng một cách linh hoạt, hỗ trợ tăng trưởng, trong khi vẫn đảm bảo 
tỷ lệ nợ công trên GDP duy trì ở mức bền vững. Sẽ từ bỏ việc phá giá cho mục 
tiêu cạnh tranh và sẽ không hướng các mục tiêu tỷ giá vào mục tiêu cạnh tranh. 

Khẳng định tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC là một diễn đàn tích cực 
để tăng cường hợp tác chính sách và trao đổi kinh nghiệm giữa các nền kinh tế 
trong khu vực. 

Khuyến khích các nền kinh tế thành viên, trên nguyên tắc tự nguyện và 
không ràng buộc, tiếp tục gửi đăng ký các hoạt động và sáng kiến tương ứng với 
Kế hoạch hành động Cebu (CAP) để triển khai phù hợp với hoàn cảnh trong 
nước. Hoan nghênh sự tham gia tích cực của các tổ chức quốc tế và các diễn đàn 
phù hợp trong APEC, và khuyến khích các tổ chức này tiếp tục cung cấp hỗ trợ 
để giúp các nền kinh tế thành viên đạt được các mục tiêu của CAP. 

Việc đa dạng hóa các nguồn lực tài chính và thúc đẩy sự tham gia của khu 
vực tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng là giải pháp quan trọng góp phần đáp 
ứng nhu cầu cao về nguồn vốn đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng. 

Khuyến khích các nền kinh tế tiếp tục tăng cường hợp tác khu vực, tìm 
kiếm và phát triển các giải pháp tài chính hiệu quả cho đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc 
đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực. 

Tăng cường hợp tác trong khu vực nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cách tiếp cận 
và các thông lệ tốt nhất trong việc xây dựng chính sách, pháp luật và quản lý 
thuế, nhằm giải quyết những thách thức về BEPS trong khu vực, đồng thời nâng 
cao tính chắc chắn, minh bạch và công bằng của hệ thống thuế. Sẽ tiếp tục 
những nỗ lực này trong năm Chủ tịch của Pa-pua Niu Ghi-nê 2018. 

Các chiến lược tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai hiệu quả, bao gồm cả 
giải pháp quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công, sẽ giảm thiểu và chuyển 
giao rủi ro, qua đó hỗ trợ tốt hơn và kịp thời cho công tác phục hồi và tái thiết 
khi xảy ra thiên tai. 

Khuyến khích các nền kinh tế tiếp tục cải thiện hệ thống thông tin rủi ro 
phù hợp với hoàn cảnh của từng nền kinh tế. Nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác 
và trao đổi kiến thức về tài chính ứng phó rủi ro thiên tai, đặc biệt là quản lý rủi 
ro tài chính đối với tài sản công. 

Thúc đẩy phát triển bền vững khu vực nông nghiệp nông thôn, góp phần 
thu hẹp chệnh lệch thu nhập thông qua việc nâng cao năng lực cho người dân, 
hỗ trợ kinh doanh hộ gia đình, các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa, 
các chuỗi giá trị, hoạt động sản xuất nông nghiệp dựa trên ứng dụng khoa học kỹ 
thuật tiên tiến. Khuyến khích các nền kinh tế thành viên đã tham gia điều chỉnh 
các chính sách trong nước phù hợp, nhằm triển khai có hiệu quả sáng kiến 
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ARFP (Công ty Quản lý quỹ châu Á), đồng thời khuyến khích các nền kinh tế 
còn lại tham gia sáng kiến nhằm mục tiêu thúc đẩy hội nhập tài chính khu vực 
APEC. Khuyến khích việc xây dựng Chương trình nghị sự Thúc đẩy bao trùm 
về kinh tế, tài chính và xã hội. 

Các nền kinh tế có quan tâm tiếp tục thảo luận để trao đổi về các thông lệ 
tốt và các giải pháp sáng tạo bền vững để tài trợ cho y tế. Đồng thời Tuyên bố 
chung của các Bộ trưởng cũng đã bày tỏ lời cảm ơn Việt Nam đã đăng cai tổ 
chức Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017. Các Bộ trưởng Tài chính 21 
nền kinh tế thành viên APEC sẽ lại nhóm họp tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính 
lần thứ 25 tại Pa-pua Niu Ghi-nê vào tháng 10 năm 2018. 

Kết quả của FMM sẽ được báo cáo lên Ủy ban Quốc gia APEC 2017 để 
chuẩn bị nội dung cho Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11/2017 diễn ra tại Đà 
Nẵng.  

                                                                                            Dương Bùi 

4. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 
* Xây cầu kết hợp đập ngăn mặn sau sự cố mất nước ở Hội An bài viết 

đăng trên Báo Lao Động số ra ngày 11/10/2017 
Sau sự việc nước nhiễm mặn khiến hàng nghìn hộ dân tại Hội An (Quảng 

Nam) thiếu nước sinh hoạt nhiều ngày qua, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, 
thay vì đắp đập tạm như mọi năm, tỉnh sẽ lấy ý kiến để xây cầu kết hợp đập 
ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện. 

Như đã đưa tin, trong nhiều ngày qua, hàng nghìn hộ dân, doanh nghiệp 
trên địa bàn TP Hội An thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do nước tại sông Vĩnh 
Điện – nơi cung cấp nước thô cho thành phố bị nhiễm mặn. 

Trao đổi kỹ hơn về việc này, ông Nguyễn Viết Thành – Giám đốc Xí 
nghiệp cấp thoát nước Hội An cho biết, đập ngăn mặn tại sông Vĩnh Điện là đập 
tạm, phục vụ cho mục đích thuỷ lợi là chính. Sau mùa thu hoạch vừa qua, tới 
giữa tháng 9, đập đã được tháo. Trong khi đó, nước ở thượng nguồn sông Thu 
Bồn không đủ để đẩy mặn nên dẫn tới việc nhiễm mặn như hiện tại. 

“Việc nhiễm mặn và gây thiếu nước sinh hoạt tại Hội An vào thời điểm 
tháng 10 như năm nay là lần đầu tiên xảy ra. Xí nghiệp nước Hội An đã sử dụng 
bể nước dự trữ. Tuy nhiên, số nước này chỉ đủ phục vụ cho toàn thành phố trong 
3 ngày. 

Từ ngày 9/10 đến nay, nhiều hộ dân rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Tuy 
nhiên, đến 5 giờ sáng nay (ngày 11/10), độ mặn ở sông đã giảm, chúng tôi đang 
bơm hết công suất. Dự kiến đến chiều tối nay người dân sẽ có đầy đủ nước để sử 
dụng”, ông Thành cho hay. 

Nói về phương án khắc phục lâu dài, cá nhân ông Thành cho rằng trong lúc 
chờ đợi xây đập kiên cố, Hội An có thể cải tạo hồ thuỷ lợi Lai Nghi (phường 
Thanh Hà) để làm phương án dự phòng khi Hội An xảy ra tình trạng trên. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 
Nam cho biết, tỉnh đã nhận được thông tin. Đúng ra vào mùa này không còn 
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nhiễm mặn nữa vì đã bước vào mùa mưa lũ. Vậy nhưng, do không có đợt mưa 
lớn nào, trong khi đó, các đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua khiến triều cường dâng 
cao nên mặn xâm nhập sâu. 

Vừa qua, hai hồ thủy điện phía thượng nguồn là Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 
đã xả nước trước mùa lũ xuống mức nước trước lũ để đảm bảo dung tích phòng 
lũ. Mực nước hiện nay của các hồ thủy điện còn thấp hơn yêu cầu của chính phủ 
nên bây giờ có yêu cầu xả nữa cũng không có đủ. 

Về phương án lâu dài, cuối năm 2015, tỉnh Quảng Nam đề xuất xây cầu 
qua sông Vĩnh Điện kết hợp đập ngăn mặn có kiểm soát, đầu tư kiên cố lâu dài. 

“Hiện tại, phía tỉnh Quảng Nam đang lấy ý kiến thêm của các cơ quan liên 
quan và TP Đà Nẵng để tiến hành xây dựng cầu này. Kế hoạch xây cầu đã đưa 
vào kế hoạch của tỉnh đến năm 2020, dự kiến trong thời gian tới sẽ cho triển 
khai”, ông Thanh cho biết thêm. 

Lam Phương – Thùy Trang 

* TP Hội An mất nước sinh hoạt do nhiễm mặn triều cường thông tin 
đăng trên Báo Đại Đoàn Kết số ra ngày 11/10/2017 

Ngày 11/10, ông Trần Văn Bộ, Phó tổng giám đốc Công ty CP Cấp thoát 
nước Quảng Nam xác nhận, 3 ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã 
làm triều cường dâng cao trên 1,4m làm hệ thống cấp nước ở TP Hội An, tỉnh 
Quảng Nam bị nhiễm mặn. 

Theo ông Bộ, nước từ các hồ thủy điện, thủy lợi không về kịp cũng là 
nguyên nhân khiến nhà máy nước ở Hội An hoạt động không đủ công suất để 
cấp nước sinh hoạt cho người dân. Ngày 9/10, hệ thống cấp nước ở Hội An bị tê 
liệt toàn bộ, khiến sinh hoạt của người dân và du khách gặp nhiều khó khăn. 

Hiện chúng tôi đã huy động nguồn cung cấp nước dự phòng, nhưng vẫn 
không đủ lượng nước 10.000 - 12.000m3/ngày đêm cung cấp cho nhu cầu của 
người dân.  

Hiện nay, cơ bản khắc phục được sự cố này, nhưng do áp lực nước cung 
cấp còn yếu, nên nhiều hộ dân vẫn chưa có nước sinh hoạt. 

Tấn Thành - Chí Đại 

 
* Hội An đưa 30 xe điện vào phục vụ du khách thông tin đăng trên Báo 

Tiền Phong số ra ngày 17/10/2017 
Bắt đầu từ ngày 16/10, TP. Hội An chính thức đưa 30 chiếc xe điện vào 

phục vụ du khách tham quan và miễn phí trong tuần đầu tiên. 
Ông Nguyễn Quốc Tiến - Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình Công 

cộng Hội An cho biết, tháng 11 năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê 
duyệt đề án thí điểm sử dụng xe điện 4 bánh chạy bằng năng lượng điện và năng 
lượng mặt trời đưa đón khách trong nội thị Hội An. Đơn vị đã xây dựng đề án sử 
dụng phương tiện giao thông sạch để đưa đón khách du lịch tham quan Hội An 
trong giai đoạn 1 với 3 tuyến cố định là bến xe phường Tân An đi phố cổ, đỗ ở 
Quảng trường Sông Hoài hoặc đường Hoàng Diệu, đi biển An Bàng và biển Cửa 
Đại. 30 phương tiện đưa vào hoạt động bảo đảm các điều kiện về an toàn kỹ 
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thuật và bảo vệ môi trường, được đăng ký, đăng kiểm theo quy định và lắp đặt 
đầy đủ thiết bị giám sát hành trình. 

“Với mục đích tạo môi trường thoáng, xanh, sạch, đẹp, hạn chế lượng 
khách cũng như lượng xe vào phố cổ. Giai đoạn 1 sẽ triển khai 30 chiếc, 8 chỗ 
ngồi có 10 chiếc, 10 và 14 chỗ ngồi khoảng 20 chiếc. Khi đưa xe điện vào hoạt 
động, thành phố sẽ hạn chế các loại xe từ 29 chỗ ngồi trở lên vào thành phố”- 
Ông Nguyễn Quốc Tiến nói. 

Quốc Hải 

 
* Trùng tu các di tích ở phố cổ ở Hội An: Khẩn trương thực hiện trước 

mùa mưa bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 19/10/2017 
Mùa mưa bão đang đến gần, công tác trùng tu, sửa chữa, chằng chống cho 

các di tích trong khu phố cổ ở Hội An đang được gấp rút tiến hành nhằm hạn 
chế thấp nhất những rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra 

Có 44 di tích xuống cấp 
Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An 

(gọi tắt là Trung tâm), khu phố cổ hiện có 44 di tích xuống cấp nghiêm trọng cần 
được xử lý trước mùa mưa bão năm nay. Cụ thể có 7 di tích xuống cấp nghiêm 
trọng, 23 di tích xuống cấp nặng và 14 di tích xuống cấp nhẹ. Trên cơ sở triển 
khai công tác chống đỡ từ các năm trước được 20 di tích, trung tâm đề nghị 37 
chủ di tích tiếp tục chống đỡ và hạ giải 7 di tích xuống cấp trầm trọng. Đối với 
các trường hợp đề nghị chủ di tích tự chống đỡ, trung tâm đã gửi thông báo đến 
các hộ, đồng thời có công văn gửi các phường đề nghị tăng cường vận động, 
kiểm tra việc thực hiện của các chủ di tích. “Các di tích này đã được hỗ trợ 
chống đỡ các năm trước, nay được yêu cầu gia cố thêm tại các vị trí xuống cấp” 
- ông Nguyễn Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn 
hóa Hội An thông tin thêm. Đối với các di tích đề xuất hạ giải, trung tuần tháng 
9 vừa qua, trung tâm đã mời đại diện các ngành chức năng liên quan tiến hành 
khảo sát lần cuối để có phương án phù hợp nhất. Kết quả khảo sát, các ngành 
nhận thấy việc hạ giải là cần thiết vì để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản 
người dân. Tuy nhiên, việc phục dựng trong thời gian ngắn sẽ gặp khó khăn về 
nguồn kinh phí của các chủ di tích, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan chung 
của thành phố. 

Trên cơ sở các đề xuất của trung tâm, ngày 25/9, ông Nguyễn Văn Dũng - 
Chủ tịch UBND TP.Hội An đã ký văn bản đề nghị các địa phương có di tích 
trong khu phố cổ yêu cầu chủ di tích tiếp tục tự chống đỡ hoặc liên hệ trung tâm 
để được giúp đỡ. Với những di tích có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng, các chủ di 
tích phải tạm thời di dời ra khỏi khu vực bị xuống cấp và không được tổ chức 
kinh doanh buôn bán tại các địa điểm này cho đến khi di tích được sửa chữa, 
đảm bảo an toàn. Riêng những di tích chưa xác lập quyền chủ sở hữu, quyền 
thừa kế, các địa phương cần phải hướng dẫn các chủ di tích thực hiện các thủ tục 
để đảm bảo cơ sở pháp lý trong việc quản lý, sử dụng di tích. 

Di tích thôi… kêu cứu! 
Ông Trung cho biết, việc sửa chữa, trùng tu được các cơ quan chức năng 

tiến hành liên tục trong những năm qua, nhờ vậy các di tích đã thoát khỏi tình 
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trạng… kêu cứu như một vài năm trước. “Sở dĩ có được kết quả này, là trong 
những năm qua, sự phát triển về du lịch và kinh tế, giúp cho các chủ di tích có 
kinh phí để trùng tu sửa chữa. Bên cạnh đó, còn có sự đầu tư, hỗ trợ từ phía Nhà 
nước. Tùy hiện trạng của mỗi di tích, Nhà nước có chính sách hỗ trợ bao nhiêu 
phần trăm, chủ di tích chịu bao nhiêu phần trăm. Rồi ngay cả phần trăm kinh phí 
còn lại mà chủ hộ chịu, nếu họ không có tiền, Nhà nước sẽ cho vay không lãi” - 
ông Trung nói. Tại căn nhà số 67 Trần Phú của bà Dương Thị Hùy (81 tuổi), 
ông Hồ Phúc - con trai bà Hùy cho hay, việc sửa chữa vừa hoàn thành cách đây 
khoảng một tuần. Theo ông Phúc, phần nhà của mẹ ông bị hư 2 cây cột, 1 cây 
trính và mái ngói. Những năm trước, mỗi khi có mưa thì bị dột, còn có gió thì lo 
sợ bị sụp. “Muốn sửa chữa từ lâu nhưng không đủ tiền. Vừa rồi được Nhà nước 
hỗ trợ 45% và cho vay 55% còn lại không lãi nên chúng tôi mới có điều kiện để 
sửa chữa” - ông Phúc cho biết. Cũng theo ông Phúc, kinh phí dự trù sửa chữa là 
600 triệu đồng. Sửa chữa xong, gia đình ông đã sinh sống ổn định và buôn bán 
quần áo trở lại. 

Trong khi đó, ông Trung cho biết, đối với những căn nhà không có chủ như 
77 Trần Phú, 124 Trần Phú, 26 Bạch Đằng…, trung tâm sẽ đứng ra trùng tu, sửa 
chữa sau đó cho thuê để lấy lại nguồn kinh phí đã đầu tư. Nhờ vậy, về cơ bản, di 
tích đã thoát khỏi những nguy cơ bị sụp đổ như trước đây. Tuy nhiên, việc trùng 
tu, sửa chữa vẫn còn không ít khó khăn như những di tích đã được sửa chữa từ 
nhiều năm trước, bị hư hỏng ở những bộ phận, hạng mục khác, do đó việc sửa 
chữa phải tiến hành liên lục. Song, khó khăn lớn nhất là đối với những di tích có 
nhiều chủ sở hữu nhưng không có mặt tại địa phương. “Chúng tôi đã xây dựng 
được đội ngũ cộng tác viên là các cán bộ ở các xã phường, thôn, khối phố…, 
nhanh nhạy nắm bắt và đề xuất các di tích xuống cấp để có phương án hỗ trợ kịp 
thời. Nhờ vậy, kết quả của việc trùng tu, sửa chữa di tích có nhiều khả quan 
hơn” - ông Trung chia sẻ. 

Xuân Thọ 

5. HỘI AN ĐẤT VÀ NGƯỜI 
* Phố qua nét vẽ cũ bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 

15/10/2017 
Có một Hội An thuần khiết của những năm mới giải phóng, một Hội An 

của ngày chưa xa còn vắng dấu chân người. Mấy nét vẽ cũ, vô tình đánh thức 
nhiều thứ  đã mất trong ký ức của những người yêu Hội An về một vùng nên 
thơ… 

Một căn phòng nhỏ trong khuôn viên Bảo tàng Hội An, ít nhiều gây chú ý 
cho những ai thích “đập cổ kính ra tìm lấy bóng”. Hình như đặc tính của nghệ 
thuật chính là khiến cảm xúc con người có thể đi ngược vòng qua rất nhiều ngõ 
ngách, đến khi chọn cho mình điểm rơi, may thay, còn tàn sót chút mộng mơ. 
Lòng vòng để không còn hối tiếc trước một Hội An thực tại với đặc ken dòng 
người, để mà thư thả nhìn tranh. Những bức tranh đầy chất thơ của nhiều họa sĩ 
yêu  Hội An, từ Hà Nội, Sài Gòn, hay rộng hơn, từ đất Bắc đến miền Nam. Phải 
tính đến con số hàng trăm, về những bức tranh được các gia đình họa sĩ khắp nơi 
hiến tặng cho Bảo tàng Hội An, như muốn gửi gắm cho vùng đất này một phần 
thân thiết của họ. 
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Nhiều cái tên nổi tiếng, như họa sĩ tài tử Loka, Lưu Công Nhân, Trần Lưu 
Hậu, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Thị Tâm… Bà Lê Thị Tuấn - Trưởng phòng 
Bảo tàng của Trung tâm Quản lý di sản văn hóa Hội An cho biết, tính cả số 
lượng hiện vật, tranh ảnh, tài liệu của bảo tàng lên đến con số hơn 2.500 hiện 
vật, trong đó, riêng về số lượng tranh vẽ được các họa sĩ cũng như gia đình hiến 
tặng có gần 300 bức họa ở nhiều quãng thời gian khác nhau. “Sau những đợt 
triển lãm cá nhân của họa sĩ được tổ chức ở Hội An, họ thường tặng lại tranh 
cho bảo tàng. Hay có khi từ chính các gia đình của họa sĩ tìm đến, ngỏ ý muốn 
tặng để Bảo tàng Hội An lưu giữ. Trong đó, nhiều phải kể đến tranh của họa sĩ 
Nguyễn Văn Ký (Hà Nội) tặng lại bảo tàng 76 bức, hay chúng tôi đang lưu giữ 
38 bức tranh bằng nhiều chất liệu của họa sĩ nổi tiếng Lưu Công Nhân…” - bà 
Tuấn cho biết. 

Hình như, cả sầu bi lẫn hoan ca, của một phố nhỏ dăm ba con đường, đều 
được họ gom lại dưới những vệt màu. Người ta có thể nhìn thấy phong cảnh Hội 
An từ rất lâu rồi trên giấy dó của Lưu Công Nhân. Hội An của một phong vị đặc 
quánh phương Đông. Cả những bức tranh sơn dầu của người họa sĩ mê Hội An 
này vẫn luôn mang một tinh thần tĩnh lặng, dù màu sắc hay hình khối luôn xáo 
động nhiều suy tư. Một vài bức họa từ chất liệu bột và màu nước, như “Quán ăn 
cao lầu”, “Nắng mới lên”, “Phố cổ Hội An”, “Cô gái bên giếng cổ”... của Lưu 
Công Nhân còn có chức năng “bảo tồn” một phần ký ức của người Hội An – khi 
những con phố chưa đầy chật ồn ã như bây giờ. Nhiều người Hội An kể lại, họa 
sĩ Lưu Công Nhân ở lại Hội An một thời gian dài để vẽ, và mê đắm đến độ chiều 
ba mươi tết vẫn còn đứng vẽ phố rêu. Ông từng nói: “Ở Hội An ngồi đâu cũng 
vẽ được tranh, đứng đâu cũng nhìn ra góc đẹp…”. 

 Những vẻ đặc trưng ẩn chứa trong phố phường có hàng trăm năm, với 
không gian kiến trúc độc đáo từ những ngôi nhà cổ, những con đường nhỏ và 
những ngõ hẹp lô xô mái ngói rêu phong, nếp sống xưa cũ của một cảng thị còn 
được lưu giữ nguyên vẹn… là sức hút để những người làm nghệ thuật tìm về. 
Hội An đã từng đón những họa sĩ nổi tiếng về sống và vẽ, như Bùi Xuân Phái, 
Lưu Công Nhân, Trần Lưu Hậu, Vũ Giáng Hương hay cả Đinh Cường, Bửu Chỉ, 
Thành Chương… Chưa kể, từ văn chương đến âm nhạc, đều có những con 
người đặc biệt từng lưu lại Hội An, với những cảm xúc khác biệt của một Hội 
An vào thập niên 1990 - 2000. Đời sống tinh thần phố cổ vẫn là một nét duyên 
khó nói nên lời từ xưa đến nay của Hội An, dẫu cho đời sống vật chất qua nhiều 
giai đoạn biến đổi đã làm phai lạt đi nhiều dấu cũ. Nhạc sĩ Phạm Duy ngang qua 
Hội An mấy bận, từ thuở còn “rong ca” đến cả khi ông “trở về”, vẫn một mực 
cho rằng, “chưa thấy nơi nào mà thanh niên ở đó yêu âm nhạc đến vậy”. 

Và nếu “di sản ảnh xưa phố Hội” cho người ta nhận thấy những đổi thay 
chóng vánh, và những mất mát là có thật. Thì với tranh, hẳn nhiên, những mất 
mát thay đổi kia có phần nhẹ nhõm hơn, trong hình dung con người. Những ngôi 
nhà, những hàng cây, những gương mặt, những người đàn bà duyên dáng thướt 
tha của phố Hội trong buổi lễ chùa của những lần gặp gỡ đâu đó với người họa 
sĩ đến Hội An. Dù là ngắn dài, sâu nông, vui hay buồn, còn hay mất, duyên hay 
nợ, hội ngộ hay chia ly, thì những bức họa đọng lại với Hội An hiện tại, là vốn 
quý. Vốn quý của những xúc cảm đầy thong thả, đầy chia sẻ, an lành. Từ bột 
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màu, màu nước, hay cả tranh dán giấy, có bức ký họa đã từ năm 1990, hay có 
bức cũng chỉ mới ngót nghét 10 năm trôi, thì vẫn cơ hồ nhận ra một Hội An của 
cuộc đi chóng vánh nghiêng nhiều hơn về phía “son vàng”. Nhưng phải nghĩ 
rằng được hay mất, tốt lên hay xấu đi, vẫn là trong mắt nhìn của người tìm đến. 
Chấp nhận quy luật phát triển để thích nghi, hẳn còn sâu xa nhiều câu chuyện 
khác. Nhưng dù cái xứ sở này, như họa sĩ Lê Thiết Cương nói, dẫu xưa hay nay 
thì vẫn “đủ dài rộng cho mọi cá tính sáng tạo”… Vì thế, nên tranh vẽ phố Hội, 
hình như chưa bao giờ mất đi những xúc cảm khác biệt. 

Lê Quân 

 
* Máu và nước mắt trong hành trình khai hoang, mở cõi Hòn Lao bài 

viết đăng trên Báo Pháp Luật Việt Nam số ra ngày 13/10/2017 
Với 8 hòn đảo nhỏ trải dài theo hình vòng cung, Cù Lao Chàm (xã đảo Tân 

Hiệp, TP. Hội An, Quảng Nam) đến nay vẫn là quần đảo hiếm hoi giữ được vẻ 
hoang sơ vốn có. Với cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, Cù Lao Chàm đã, đang 
trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch.  

Cuộc di dân lịch sử 
Nằm tách biệt so với phần còn lại của TP Hội An, xã đảo Tân Hiệp vẫn còn 

những dấu tích sót lại của văn hóa Sa Huỳnh với xác gỗ của những con tàu đắm 

hay giếng cổ có niên đại 400 năm thời kì ChămPa. Điều đó chứng tỏ con người 
đã đặt chân đến hòn đảo Cù Lao Chàm từ rất sớn.  

Dừng chân dưới tán cây xum xuê nghỉ mệt sau khi cuốc bộ quãng dốc cao 
vào thôn Cấm, chúng tôi bắt gặp 1 nhóm bô lão đang say sưa nói về những ngày 

đầu di dân ra đảo.  
Tuổi năm nay đã ngoài 80, đi phải chống gậy dò dẫm từng bước, thế nhưng 

cụ Huỳnh Thêm (thôn Bãi Làng) vẫn kể một cách vanh vách bằng giọng điệu 
sang sảng đậm chất ngư dân miền biển khi nhắc lại cuộc di dân giữa thời máu 

lửa bom đạn.  
“Tôi nhớ như in, 3h sáng ngày 12/9/1968, địch mở cuộc càn quét vào căn 

cứ cách mạng rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh. Lúc ấy, tôi đang tham gia hoạt 
động du kích địa phương nhưng vì lấn cấn vợ và ba đứa con nheo nhóc nên phải 

dắt díu nhau rời làng tìm nơi ẩn náu. Nghe bà con ngư dân trong đất liền truyền 
tai nhau ở Cù Lao Chàm không có chiến tranh, tôi đã tìm cách bắt thuyền đưa 

bốn mẹ con ra đây lánh nạn, sau đó tôi quay trở lại tiếp tục cầm súng chiến đấu”, 

ánh mắt gợn lên vẻ đăm chiêu, ông Thêm kể. 

Cũng trong đêm mưa gió giăng phủ kín trời ấy, hơn 100 gia đình phần đông 

là người già và con trẻ ở các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Hội An, Điện Bàn 

(Quảng Nam) đã cùng nhau lênh đênh giữa trùng khơi. Để rồi sau 3 giờ đồng hồ 

nhấp nhô mặt nước, khi bình mình vừa ló dạng, những chiếc ghe bàu đã đưa họ 

xuôi dạt đến hòn đảo Cù Lao Chàm.  
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Khi cụ Thêm vừa dứt lời, ngồi bên cạnh, một vị cao niên khác được xem là 

người bản địa ở đảo Cù Lao Chàm tiếp nối câu chuyện.  Ông là Nguyễn Từ (80 

tuổi, thôn Cấm)-người có ông bà tổ tiên chôn nhau cắt rốn ở đảo Cù Lao Chàm 

bao đời qua.  

Trong kí ức, cụ Từ thuật rằng thời điểm trước năm 1968, hòn đảo cũng tiếp 

nhận một số người di cư bất đắc dĩ đến kiếm kế sinh nhai. Số này chủ yếu là các 

ngư dân phương xa vì sa cơ lỡ vận, chẳng may gặp nạn khi biển dậy sóng to, 

thuyền cá bị đánh tan tác. Thế nhưng, họ chỉ trụ lại đôi ba tháng, nhiều lắm một 

năm thì rời gót về lại đất liền.  

“Mãi tới khi hàng trăm cụ già, trẻ con lũ lượt kéo ra đây vào năm Mậu 

Thân thì đảo mới bắt đầu đông đúc người sống. Chứ trước đó, cả đảo có đúng 30 

nóc nhà phân bố rải rác tựa lưng vào vách núi, trải dài theo triền con sóng. Phải 

thừa nhận, chính cuộc di dân lịch sử này đã hình thành nên cộng đồng cư dân 

trên đảo Cù Lao Chàm như ngày hôm nay”, cụ Từ bộc bạch. 

Phá đá mở đường “Quyết Thắng”  
Ngày đất nước giải phóng, cứ tưởng các cư dân đặt chân đến đảo năm thuở 

nào sẽ về lại đất liền như bao lớp người tha hương trước đó. Thế nhưng, một 

điều hết sức lạ là họ vẫn ở lại, nguyện một lòng gắn bó với hòn đảo được bao 
bọc bởi tứ bề đại dương bao la và chở che của núi rừng.  

“Tôm cá trù phú đã nuôi chúng tôi suốt những năm tháng khó khăn nhất, 
biển cả, núi rừng đã tạo cho chúng tôi nghề đánh bắt kiếm kế sinh nhai. Vậy nên 

chẳng ai còn muốn quay về đất liền nữa. Ba mẹ đưa hết thảy 4 anh em ra đây 
lánh nạn khi anh trai lớn vừa lên 10, còn đứa nhỏ nhất như tôi mới tròn 2 tháng 

tuổi. Tất cả đều cưới vợ, lấy chồng ở Cù Lao Chàm và xem hòn đảo này như là 
quê hương thứ hai của mình. Sống ở đây, thác xuống cũng làm ma ở xứ đảo 

này”, ông Huỳnh Tấn Lộc (49 tuổi, thôn Bãi Ông) cho hay. 
Nhắc đến câu chuyện khai hoang, mở cõi Hòn Lao, không thể không liệt kê 

khoảng thời gian đầu thập niên 80 của thế kỉ 20. Thời điểm đó, những khối núi 
đá to ngự trị Hòn Lao như vật cản hữu hình nằm án ngữ khắp bề mặt đất. Cây cỏ 

dại mọc chi chít.  
Năm 1980, trên chuyến tàu vận chuyển hành khách từ đất liền ra đảo, 

không ít bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên đã mạnh dạn đi tiên phong mở đường 
giúp dân ngoài đảo với suy nghĩ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh 

niên”.  
Từ đó, núi cứng bỗng hóa mềm, cây dại chẳng mấy chốc được phát quang, 

cát biển trắng xóa mềm thau ở Hòn Lao cũng được bồi đắp bằng đất thịt. Bà con 
Cù Lao Chàm hân hoan vì con đường lịch sử mang tên Quyết Thắng nối liền 4 
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thôn: Cấm, Bãi Ông, Bãi Làng, Bãi Hương chẳng khác nào cánh cửa mở toang 

bầu trời tươi sáng.  

Cũng trong những buổi đầu khai hoang, mở cõi ấy, có không ít đôi bạn trẻ 

đã nên duyên chồng vợ, để rồi thắt chặt tình yêu ở chính hòn đảo yên bình này. 

Bà Huỳnh Thị Tám (58 tuổi, thôn Bãi Ông) đã “dệt” nghĩa phu thê với một 

người đàn ông mang gốc gác ở đảo cũng từ hành trình tình nguyện phá đá mở 

đường Quyết Thắng.  

“Ròng rã ba năm trời dời non, lấp hố, cuối cùng con đường giao thông kéo 

dài ngoằn ngoèo cả chục cây số đầu tiên trên đảo cũng hoàn thành. Tôi tham gia 

lao động tình nguyện 2 năm, trong khoảng thời gian này, tôi quen và đem lòng 

thương một người con xứ đảo. Thế rồi, chúng tôi đi đến hôn nhân và tôi theo 

chồng hành nghề cá cho tới hôm nay. Giờ nếu ai có hỏi quê tôi ở đâu?, tôi cũng 

chẳng do dự mà thưa rằng tôi là người con đất đảo Cù Lao Chàm”, bà Tám xúc 

động bộc bạch. 
Văn Hoàng 

 
*  Ngày 19/10/2017, Báo Thanh Niên đăng bài: “Thân cò” ở rừng dừa 

Bảy Mẫu  
Dưới tán dừa xanh thẫm là những đôi tay miệt mài mưu sinh. Đối với một 

số phụ nữ, rừng dừa Bảy Mẫu ở Cẩm Thanh (Hội An, Quảng Nam) không chỉ là 
nơi kiếm cơm qua bữa, mà đã là một phần đời của họ... 

Từ cầu Cửa Đại, phóng tầm mắt về phía bờ bắc sông Thu Bồn đã thấy bạt 
ngàn dừa. Rừng dừa Bảy Mẫu cách trung tâm TP.Hội An chỉ chừng 10 phút đi 
xe, tựa như đôi tay mềm mại ôm lấy phố cổ. Ở đó có những người phụ nữ hằng 
ngày vẫn bám lấy rừng dừa để mưu sinh. 

4 tiếng ướt, 4 tiếng ráo” 
Trên những chiếc ghe cũ kỹ, họ luồn lách qua rừng dừa nước dày đặc, chọn 

cho mình những cành lá còn xanh, nguyên vẹn rồi chặt về đem bán cho thương 
lái. “Đa số người mua lá dừa thường dùng để làm mái lợp khu nghỉ dưỡng hay 
đồ thủ công mỹ nghệ. Nên mình phải chọn những cành còn khỏe, xanh và 
nguyên vẹn mới bán được”, bà Trần Thị Lợi (thôn Thanh Tam Đông, xã Cẩm 
Thanh) giải thích. 

Bà Lợi 50 tuổi đời nhưng có đến 40 tuổi nghề. "Thâm niên" là thế, nên bà 
thuộc làu những khu nào, khoảnh nào dừa mới mọc, khoảnh nào đã có người 
làm. Nhưng có vào sâu rừng dừa mới biết rõ nguyên tắc của những người vung 
dao cắt dừa. “Làm cái nghề này luôn phải theo nguyên tắc “một mẹ một con”, 
nghĩa là khi cắt tàu dừa thì phải để lại ngọn chính, chỉ chặt những cành đã 
trưởng thành. Có như vậy, dừa mới tiếp tục sinh sôi nảy nở, nếu cắt hết tàu lá thì 
cây sẽ chết dần”, bà giải thích. Có lẽ đây là lý do sau bao nhiêu năm, qua bao 
nhiêu lần cắt tỉa, rừng dừa Bảy Mẫu vẫn cứ như lá phổi xanh nguyên vẹn, giữ 
cho Hội An được trong lành. 
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Lên, xuống cùng con nước 
Một ngày của những phụ nữ cắt tàu dừa thường bắt đầu từ 5 giờ sáng hoặc 

sớm hơn, tùy thuộc vào thủy triều hôm đó. Họ bơi ghe len lỏi khắp rừng dừa, có 
lúc phải chèo hơn 5 km mới đến nơi thu hoạch. Họ phải đi sớm vì lúc đó nước 
lớn dễ đẩy ghe, đợi đến trưa nước xuống thì rất vất vả. Dầm nửa thân người dưới 
nước, lưng và đầu lại phơi nắng, không ít người kéo xong tàu dừa lên bờ là ngất 
xỉu. 

Đã vậy, họ lại đối mặt với nỗi cơ cực không thể gọi tên, khi cả ngày phải 
dầm mình hụp lặn dưới làn nước lạnh ngắt, tay chân bị nước ăn da, gây lở loét, 
ngứa ngáy... Xoay trở dưới nước trong một không gian chật hẹp để cắt tàu dừa, 
họ đôi khi gặp tai nạn lặt vặt cũng khó chịu không kém, khi bị cọng dừa sắc lẻm 
cứa rách mặt mũi, tay chân, lúc chân lội bùn thường xuyên giẫm phải miểng 
chai. “Mấy hôm trước, có một chị lội ghe chất đầy tàu lá dừa về, đến chỗ nước 
sâu bị sụp chớp nước, chới với giữa dòng. Cũng may lúc đó có người đi ghe qua 
cứu. Nhưng chúng tôi còn biết làm gì ngoài nghề cắt tàu dừa?”, bà Nguyễn Thị 
Hoàng (62 tuổi) trải lòng. 

Đồng hồ chỉ 13 giờ, bữa cơm trưa ở rừng dừa mới bắt đầu. Quần quật suốt 
buổi sáng, đây là thời điểm duy nhất để hàng chục phụ nữ nghỉ ngơi lấy lại sức. 
Họ khoe với nhau về thành quả của buổi sáng, hay truyền tai nhau về những 
phận đời gắn liền xứ dừa. Bữa ăn dọn ngay trên đầm, "mâm cơm" chẳng có gì 
ngoài quả trứng, nhúm rau... Loáng cái đã xong, họ lại lao xuống nước trước khi 
thủy triều xuống mạnh... 

Rừng dừa Bảy Mẫu từng vang danh trong thời chiến, ai ngờ thời bình lại 
tạo sinh kế cho bao phận người. Lau nhanh những giọt mồ hôi lẫn bùn đất dính 
trên mặt, bà Hoàng bảo đa số phụ nữ ở thôn Thanh Tam Đông bám trụ ngót 30 
năm với nghề. Mà cũng chỉ có phụ nữ mới theo nghề, bởi chuyện cắt tỉa đòi hỏi 
sự cần mẫn, chịu khó, khéo tay. 

Mỗi tàu dừa cắt xong, phơi khô bán được 10.000 - 15.000 đồng. Nếu chịu 
khó làm việc, một ngày có thể kiếm được từ 300.000 - 350.000 đồng, một khoản 
tiền khá lớn đối với họ. Tuy vậy, thu nhập của nghề này cũng rất bấp bênh, "lên 
xuống" theo con nước. Họ chỉ có thể mưu sinh vào mùa nước nổi. “Mỗi tháng 
làm được chừng 10 - 15 ngày thôi. Khi nước lên ngập nửa thân dừa mới kéo ghe 
đi được. Tính ra, thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu đâu”, bà Lợi nhẩm tính. 

Xưa nay, lá dừa nước chủ yếu dùng để lợp nhà. Bây giờ du lịch phát triển, 
lá dừa được ưa chuộng để lợp nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, làm đồ thủ công mỹ 
nghệ, tranh dừa... Đây là lúc nghề "vượng" nhất. “Gần 50 năm qua, tôi luôn bám 
víu lấy rừng dừa này, nhờ nó mới có tiền lo cho gia đình và con cái ăn học. 
Nghề cắt tàu dừa cũng giải quyết được nhiều việc làm cho hàng chục chị em ở 
đây”, bà Lên tâm sự. 

Chiều đến, xứ dừa thẫm màu hoàng hôn, những phụ nữ áo sờn vai và nón lá 
cũ kỹ lại khăn gói ra về. Bóng của họ kéo dài theo màu xanh của xứ dừa Bảy 
Mẫu. 

Mạnh Cường 
6. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 
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* Hội An: Khách tham quan bảo tàng, di tích tăng 20% bài viết đăng trên 
Báo Văn Hóa số ra ngày 18/10/2017 

Theo Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An, trong quý III năm 
2017, các điểm bảo tàng, di tích do Trung tâm quản lý đã đón 538.280 lượt 
khách tham quan. 

Trong đó, khách quốc tế là 391.259 lượt, khách Việt Nam là 147.021 lượt. 
Tổng cộng, trong 9 tháng đầu năm 2017 các điểm bảo tàng, di tích do 

Trung tâm quản lý đã đón được 1.574.087 lượt khách tham quan, tăng 20% so 
với cùng kỳ năm 2016. Trung tâm cũng tăng cường công tác tuyên truyền 
quảng bá, cải thiện hệ thống trưng bày của các bảo tàng để ngày càng thu hút du 
khách. 

Bên cạnh đó, từ năm 2013, Trung tâm phối hợp với Phòng GD&ĐT Hội 
An tổ chức hoạt động “Chúng em cùng nhau khám phá bảo tàng” nhằm gắn kết 
hoạt động giáo dục di sản với nhà trường, qua đó nâng cao nhận thức cho học 
sinh về giá trị của di sản văn hóa Hội An, phát triển tư duy sáng tạo và các kỹ 
năng cho học sinh. Đến nay đã tổ chức cho 1.334 em học sinh khối lớp 4, 5 các 
trường Tiểu học và khối lớp 6 các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành 
phố tham gia. 

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục triển khai hoạt động này tại Bảo 
tàng Hội An cho toàn bộ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố 
tham gia. 

Trung tâm cũng phối hợp xây dựng Đề án Giáo dục di sản trong học 
đường ở Hội An và đã được UBND TP phê duyệt đề án. Các nhóm biên soạn 
tài liệu đã xây dựng cơ bản bộ tài liệu giáo dục di sản trong học đường dành cho 
lớp 1 và lớp 6. Trong năm học 2017-2018 sẽ triển khai dạy thử nghiệm bộ tài 
liệu này tại trường Tiểu học Phù Đổng và trường THCS Nguyễn Duy Hiệu. Bộ 
tài liệu gồm hai chủ đề dành cho lớp 1 là Em yêu và bảo vệ di tích Chùa Cầu; 
Chúng em khám phá di tích Chùa Cầu và ba chủ đề dành cho lớp 6 là Nghề 
trồng lúa quê em; Sự sáng tạo trong cuộc sống của người xưa; Em yêu lịch sử 
cách mạng quê em. 

Tài liệu chọn hiện vật, di tích làm đối tượng truyền tải thông tin với 
phương pháp tương tác giữa giáo viên, cán bộ giáo dục di sản với học sinh để 
các em phát huy tính chủ động, sáng tạo và hiểu biết kỹ hơn về di sản, từ đó 
góp phần hình thành ý thức bảo vệ, gìn giữ di sản trong các em học sinh. 

Khánh Chi 
 
* Điểm du lịch mới trên vùng đất di sản bài viết đăng trên Báo Công An 

thành phố Đà Nẵng số ra ngày 19/10/2017 
Khai thác lợi thế vùng ven và tiềm năng của làng quê giàu bản văn hóa, 

P.Cẩm Châu vừa phối hợp với Phòng Thương mại - Du lịch TP Hội An (Quảng 
Nam) tổ chức khai trương sản phẩm du lịch mới - tuyến tham quan làng An Mỹ. 
Đây không chỉ là câu chuyện giải quyết bài toán chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo 
vệ hệ sinh thái... mà còn góp phần làm phong phú hơn các điểm đến tại vùng đất 
di sản Hội An. 

Từ một hành trình... 
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Cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3km và biển Cửa Đại hơn 1km, làng 
An Mỹ - P. Cẩm Châu là một trong những làng quê được hình thành khá sớm. 
Nơi đây còn bảo tồn nguyên vẹn cảnh quan làng quê thuần Việt với cánh đồng 
lúa trải dài tít tắp, con đường làng quanh co bóng cau ôm lấy những ngôi nhà 
nhỏ, hàng rào và vườn tược xanh mơn mởn các loại rau. Tại làng An Mỹ còn có 
đình thờ Thành Hoàng (di tích lịch sử cấp tỉnh công nhận vào năm 2011), được 
xây dựng vào thế kỷ XIX, bấy giờ thuộc tổng Thanh Châu, huyện Hòa Vang, 
phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong thời Nguyễn.  

Trải qua nhiều lần tu bổ với kết cấu kiến trúc ba gian hai chái, hai lòng, mái 
lợp ngói âm dương, hệ vì kèo gỗ, đình làng An Mỹ gợi nét xưa cổ kính về một 
thời cư dân đến đây lập nghiệp với nghề nông thuần túy, tọa lạc giữa cánh đồng 
thoáng đãng cũng là một điểm đến hấp dẫn của du khách về tìm hiểu lịch sử làng 
An Mỹ. Từ năm 2015, UBND P. Cẩm Châu đã đề xuất hình thành tour du lịch 
tại đây. Ông Lê Văn Bình- Trưởng phòng Thương mại - Du lịch TP Hội An nhớ 
lại: "Việc vận động người dân ban đầu thực sự khó khăn, vì họ quen với ruộng 
vườn, làm nông thuần túy. Phòng Thương mại - Du lịch cùng với địa phương đã 
chú trọng công tác tuyên truyền, giúp họ nhận ra việc thay đổi cơ cấu kinh tế khi 
đưa hoạt động du lịch cộng đồng vào đây...". Vạn sự khởi đầu nan, Phòng 
Thương mại - Du lịch Hội An cùng các doanh nghiệp và địa phương phối hợp 
lập đề án mô hình du lịch, rồi chọn các gia đình tham gia, hướng đến mục tiêu 
bảo tồn văn hóa, nâng cao thu nhập, tạo ra giá trị tăng thêm cho người dân từ 
chính nghề nông lâu nay của họ. 

 Tháng 9/2015, với sự hỗ trợ của Trung tâm vì sự phát triển đô thị Việt 
Nam, các hộ dân ở làng An Mỹ xây dựng hàng rào xanh dọc tuyến đường Lê 
Thánh Tông, chăm sóc cảnh quan vườn tược, trồng các loại rau, hoa và xây 
dựng cổng làng vào đình An Mỹ. Đồng thời, tổ chức lớp tập huấn du lịch cộng 
đồng cho 45 hộ dân làm dịch vụ du lịch. Các hộ dân sau khi được tập huấn tiếp 
tục được đi tham quan, học tập quy trình xây dựng và phát triển hoạt động kinh 
doanh dịch vụ du lịch tại nhiều điểm homestay, du lịch cộng đồng tại các 
phường khác như Cẩm Kim, Cẩm Thanh, Cẩm Châu cách bài trí phòng khách, 
cách đón, tiếp khách, dịch vụ ẩm thực... để vận dụng vào tình hình thực tế tại địa 
phương. Đồng thời vận động người dân tích cực sưu tầm các nông cụ sản xuất 
để tiến tới xây dựng phòng trưng bày về nghề nông tại làng. Ông Lương Sơn - 
Chủ tịch UBND P. Cẩm Châu cho biết, việc xây dựng tour tham quan làng quê 
này dựa trên các nguồn lực sẵn có của địa phương để phát triển thành những sản 
phẩm dịch vụ phục vụ khách tham quan. Qua đó, từng bước giúp người dân 
nâng cao kiến thức, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội, cải thiện cơ sở hạ 
tầng và nâng cao đời sống vật chất tinh thần. 

...Đến khai trương tuyến du lịch An Mỹ 
Trong buổi khai trương, gần 70 du khách và đại diện của các khách sạn, 

nhà hàng, chủ cơ sở lưu trú homestay đã tham gia chương trình tour trải nghiệm 
làng quê An Mỹ. Khởi động từ đình làng An Mỹ bằng xe đạp, băng qua cánh 
đồng rộng lớn được bao bọc bởi những mảnh vườn nhỏ được người dân chăm 
chút, trang trí hài hòa làm nên một không gian yên bình rất đặc trưng của vùng 
ven Hội An. Sau khi tìm hiểu về đình làng An Mỹ, du khách dạo quanh làng và 
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được người dân giới thiệu phương thức trồng rau truyền thống tại vườn nhà, 
hoặc ra đồng cưỡi trâu, cày đất hay cấy lúa, tát nước, bắt cá, nướng cá bằng 
rơm... Dù thao tác của họ có đôi chút lóng ngóng, vụng về nhưng tất cả cùng 
thích thú với những tràng cười sảng khoái. Tại nhà chị Nguyễn Thị Đông, du 
khách trải nghiệm và tham quan mô hình sản xuất rau hữu cơ rộng hơn 4 sào 
được trồng nhiều loại rau. Đây là một trong 10 hộ gia đình đã được tập huấn mô 
hình trồng rau sạch tại Hà nội năm 2015. Chị Đông chia sẻ: "Nhà tôi vừa làm 
rau sạch, vừa kết hợp phục vụ khách tham quan vườn rau và các dịch vụ ăn uống 
tại gia đình nên tôi ít nhiều cũng đã có thêm thu nhập".  

Với những lời hướng dẫn khá chi tiết, dí dỏm của chị Đông, các du khách 
sẵn sàng xắn tay áo để thử làm nông dân ngoài đồng, ngoài vườn đến vào nhà tự 
tay tráng mì, đổ bánh bèo hay chế biến món tam hữu... rồi cùng thưởng thức với 
chủ nhà. Những câu hỏi tìm hiểu của du khách đều được chị Đông tận tình giải 
thích, chỉ dẫn để du khách hiểu hơn những trải nghiệm về cuộc sống của con 
người và vùng đất nơi đây. Đến làng An Mỹ, du khách còn được người dân 
hướng dẫn từng công đoạn gặt lúa, tuốt lúa thủ công và vừa hướng dẫn cách dán 
diều, thả diều trên những cánh đồng hay ngồi dưới những hàng rau râm mát bên 
đường làng vẽ mặt ông địa, hoặc ngâm chân vào thau nước lá cây thuốc trong 
vườn nhà...  

Ông Nguyễn Hưng - Chủ cơ sở homestay Vườn Mít chia sẻ: "Đây chính là 
những nét sinh hoạt bình dị, gần gũi trong đời sống thường ngày của người dân 
chúng tôi. Tôi nghĩ du khách sẽ rất thích tour khám phá này và các hộ dân ở đây 
sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để làm hài lòng du khách". 

Cùng tham quan trải nghiệm tour khai trương tuyến du lịch làng An Mỹ, 
ông Lê Hồ Phước Vĩnh - Giám đốc Công ty Lữ hành quốc tế Lê Nguyễn cho 
biết: Trước đây, du khách đã đi tự do khám phá các làng quê vùng ven của Hội 
An. Điều đó cho thấy sản phẩm du lịch này rất thu hút du khách. Vì vậy, chương 
trình tour này rất hấp dẫn, nhất là với thị trường khách châu Âu vốn là những 
người ưa thích mô hình du lịch sinh thái bền vững rất đặc trưng của Hội An.  

Trải nghiệm An Mỹ, khách như ngược thời gian quay về với những điều 
bình dị, hòa mình vào không gian tinh khiết trong lành trên những cánh đồng bát 
ngát; nghe thoảng mùi thơm của những vườn rau sinh thái trong vườn  cùng vô 
vàn loài hoa khoe sắc. An Mỹ không chỉ hút hồn với khung cảnh bình yên mà 
còn gọi mời khách bằng nét thuần hậu, chất phác của người dân quê. Hiện nay, 
tiếp tục với với sự hỗ trợ về chuyên môn của Phòng Thương mại - Du lịch Hội 
An, sự vào cuộc của các công ty lữ hành, UBND P. Cẩm Châu sẽ vận động các 
hộ dân tham gia làm dịch vụ du lịch tại làng An Mỹ làm phong phú thêm 
chương trình tour, đồng thời tập trung quảng bá để thu hút du khách, hình thành 
cơ chế chia sẻ lợi ích cho cộng đồng. Với 70% cư dân làm nghề nông tại làng 
An Mỹ nên tour du lịch này sẽ được tổ chức quanh năm, điều đó góp phần vào 
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng mở rộng không gian du 
lịch, giảm áp lực đối với di sản đô thị cổ Hội An. Thêm một điểm đến mới trên 
bản đồ du lịch Hội An, những giá trị truyền thống còn lưu giữ lại cùng sự hiền 
hòa, hiếu khách của người dân nơi đây, hy vọng một chặng đường mới mở ra 
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cho làng An Mỹ. Du  khách sẽ thêm một góc nhìn nữa thật sự mộc mạc, thanh 
bình và thú vị khi đến với Hội An... 

Thảo Nguyên 

 

* Bánh đập - hến xào món ăn giản dị mà 'đốn tim' du khách ở Hội An 
bài viết đăng trên trang Đẹp plus (Sở VHTT Hà Nội) số ra ngày 18/10/2017 

Bánh đập còn có tên gọi là bánh chập, loại bánh dân dã mà người Quảng 
Nam nào cũng biết đến. Nói món ăn này dân dã là ở nguyên liệu để làm nên 
món ăn chính là từ loại bánh tráng nướng, bánh tráng ướt và hến cùng gia vị tạo 
nên hương vị riêng của món ăn. 

Bánh tráng được làm từ gạo dẻo thơm ngon. Phần bánh tráng nướng được 
tráng cực mỏng, đem phơi khô và khi dùng thì nướng trên bếp than hồng cho nở 
bung ra rồi đem bọc kín trong túi. Bánh tráng ướt chỉ được tráng khi ăn. 

Những con hến sau khi được làm sạch bùn đất thì được đem đi luộc và đãi 
rửa sạch ruột rồi được xào với chút gia vị cho vừa miệng ăn. Để món ăn thêm 
ngon người ta sẽ cho thêm lạc, hành phi, sa tế, vừng và rau răm.  

Khi ăn bánh đập bạn sẽ đặt một bánh tráng ướt lên miếng bánh tráng 
nướng, trên lớp bánh ướt quết thêm nhân đậu xanh nhuyễn, mỡ hành, rồi đập 
nhẹ để hai loại bánh tráng dính lại với nhau, lúc này phần bánh tráng nướng bị 
vỡ và phần bánh ướt sẽ kết dính các mảnh vụn của bánh tráng nướng lại, giúp 
cho bánh tráng nướng trở nên mềm hơn. Ăn bánh đập cùng hến xào sẽ mang đến 
cho người ăn vị thơm ngọt nhè nhẹ của bánh ướt, vị đậm đà cùng vị cay xè, 
mềm, dai của hến.  

Đến Hội An, bạn có thể ăn bánh đập - hến xào ở bất cứ đâu, từ gánh hàng 
rong bên vỉa hè trên khu phố cổ hay trong các nhà hàng. Bất cứ ai ăn rồi đều sẽ 
nhớ mãi về món ăn dân dã mà lấy điểm trong lòng thực khách. 

Maika Trần 

 
 * Ngày 10/10/2017, Báo Quảng Nam đăng bài: Dân đảo đổi đời nhờ du 

lịch 

Kể từ ngày Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, Hội An) phát triển du lịch, 
diện mạo kinh tế - xã hội địa phương có nhiều thay đổi, đời sống đại bộ phận 
người dân không ngừng được cải thiện, phát triển. 

Xã không hộ nghèo 
Ông Nguyễn Văn Kim (thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp) hành nghề xe ôm 

đã được vài năm nay, trước đây công việc chính của ông là thợ hồ và đi biển, dù 
vất vả nhưng thu nhập không ổn định. Từ khi Cù Lao Chàm phát triển du lịch, 
cuộc sống gia đình ông đã dần thay đổi. Khách đến đảo thường yêu cầu ông chở 
đi thăm thú những nơi trên đảo như Bãi Ông, Bãi Làng, Bãi Hương…, tùy theo 
lượng khách mỗi ngày ông Kim có thể kiếm được 200 đến 300 nghìn đồng. “So 
với làm biển thì chạy xe ôm dễ có tiền lại nhẹ nhàng hơn nhiều” - ông Kim tâm 
sự. Tương tự, từ ngày có thêm nghề xe ôm, kinh tế gia đình anh Nguyễn Văn 
Pháp được cải thiện hơn. Cũng như ông Kim, công việc trước đây của anh Pháp 
gắn với chài lưới, nhưng du lịch đã giúp anh có thêm nghề mới. Hiện tại đội xe 
ôm xã Tân Hiệp có khoảng 75 người hành nghề, bao gồm cả phụ nữ, chủ yếu 
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người Bãi Làng. Mỗi sáng các xe chia phiên tập trung về bến cầu Bãi Làng 
ngóng tàu từ đất liền ra, đôi lúc không có khách thì tranh thủ chạy về làm việc 
nhà.   

Bên cạnh các dịch vụ như tham quan, 
ăn uống, bán hàng lưu niệm, vận 
chuyển… thì một trong những hoạt động 
du lịch mang lại thu nhập cao cho người 
dân Cù Lao Chàm là lưu trú nhà dân 
(homestay). Hiện trên đảo có khoảng 32 
hộ tham gia đón khách theo mô hình lưu 
trú này. Khách ở lại homestay ngoài sinh 
hoạt trải nghiệm cuộc sống gia đình cùng 
chủ nhà còn có thể trực tiếp tham gia các 
hoạt động lao động sản xuất thường nhật 
với người dân như chài lưới, đánh cá, làm 
vườn…. Hiện tại, loại hình homestay ngày 
càng hút khách đến đảo với thời gian lưu 
trú trung bình mỗi khách 2 - 7 ngày, cá 
biệt có khách đăng ký ở nhà dân liên tục 
hơn 10 ngày. Bà Nguyễn Thị Hiệp, chủ 
nhân homestay Hiệp Tung (thôn Bãi Hương) cho biết, đối tượng khách thuê nhà 
chủ yếu là nước ngoài bao gồm gia đình, nhóm bạn bè hoặc những người lớn 
tuổi muốn ra đảo tìm nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Ngoài tham quan quanh đảo, 
khách còn thuê thuyền thúng đi câu, kéo lưới, tắm biển, lặn ngắm san hô…. “Lợi 
thế của kinh doanh dịch vụ lưu trú trên đảo là không khí thoáng mát trong lành, 
thức ăn thì tươi ngon, giá cả không đắt đỏ so với nhiều nơi khác nên hầu hết 
khách đều hài lòng” - bà Hiệp nói. Ngoài mức giá thuê phòng  100 - 300 
nghìn/ngày đêm bao gồm ăn uống, nếu khách có yêu cầu thêm về dịch vụ thì số 
tiền phát sinh khoảng 200 - 300 nghìn, bình quân mỗi năm gia đình bà đón 
khoảng 180 khách, tổng thu nhập ước hơn150 triệu đồng/năm. 

Theo ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch UBND xã đảo Tân Hiệp, trong số hơn 
2.400 nhân khẩu sống trên đảo hầu như ai cũng có việc làm liên quan đến du 
lịch. Bên cạnh 32 hộ kinh doanh lưu trú, còn có 19  hộ dân kinh doanh dịch vụ 
nhà hàng, gần 200 hộ buôn bán lặt vặt và hơn 10 ghe đưa khách tham quan đảo. 
Ngoài ra còn có hàng chục người làm các công việc liên quan khác như bán 
hàng lưu niệm, hái rau rừng, hái lá thuốc, lặn biển bắt hải sản cung ứng cho 
khách. “Từ khi du lịch phát triển, đời sống người dân đã được nâng cao và có 
nhiều sinh kế làm ăn hơn chứ quay về nghề biển như mấy năm trước thì bấp 
bênh” - ông An nói. Bên cạnh đó, nguồn thu của xã cũng tăng lên từ việc thu phí 
quản lý bến bãi, đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ. 

 
An ninh tốt 
Ông Nguyễn Xin - Trưởng thôn Bãi Hương (Tân Hiệp) khẳng định, trong 3 

năm trở lại đây trên địa bàn thôn không xảy ra vụ trộm cắp nào. Ngoài là địa bàn 
đứng điểm của lực lượng biên phòng thì ý thức và đời sống người dân cũng đã 

 Báo cáo tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 
2017 của xã đảo Tân Hiệp cho biết, 
tổng thu ngân sách nhà nước trên 
địa bàn xã đạt hơn 18,5 tỷ đồng, 
đạt 182%. Năm 2016, bình quân 
thu nhập trên đảo khoảng 34,5 triệu 
đồng/người. Tân Hiệp được UBND 
tỉnh tặng giấy khen là xã có thu 
nhập cao của tỉnh. Từ năm 2015 
toàn xã đảo đã không còn hộ 
nghèo. Năm 2017 cũng là năm đầu 
tiên Tân Hiệp thực hiện tự cân đối 
thu chi, trở thành xã đầu tiên trong 
toàn tỉnh thực hiện việc này. 
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nâng cao. “Hồi xưa kinh tế khó khăn nhưng bây giờ du lịch phát triển ai cũng 
làm ra tiền nên không còn xảy ra những vụ trộm cắp nữa, có thèm con gà, con 
vịt hay muốn ăn uống gì thì bỏ tiền ra mua” - ông Xin cho hay. Hiện toàn thôn 
có 84 hộ dân, 332 nhân khẩu, chủ yếu làm du lịch dịch vụ, buôn bán nhỏ hoặc 
vừa làm biển vừa làm du lịch. 

Đa số du khách lần đầu đến đảo đều không khỏi bất ngờ khi thấy xe máy để 
khắp nơi, thú vị hơn khi hầu như các xe không rút chìa khóa mà buộc một sợi 
dây cột liền vào xe. Lý giải điều này, người dân cho biết trên đảo bốn mặt là 
biển, diện tích nhỏ, dân số ít nên dù ai có muốn ăn trộm cũng khó thể mang đi 
tiêu thụ được. Không chỉ vắng bóng trộm cướp, những vụ mất cắp vặt vãnh cũng 
không xảy ra, kể cả tình hình an ninh trật tự xã hội cũng tốt lên rất nhiều. Theo 
ông Nguyễn Văn An, ngoài vị trí đặc thù của đảo thì ý thức người dân cũng đã 
nâng cao. “Du lịch phát triển ai cũng bận rộn kiếm tiền, đâu còn thời gian ăn 
nhậu hay sử hư như trước đây. Còn cướp giật thì càng không, cướp xong chạy đi 
đâu được mà cướp, nên có thể khẳng định nếu trước kia trộm cắp 10 phần thì 
nay chỉ còn 0,01% thôi. Nếu có thì cũng nơi khác mang đến, nhất là mấy tháng 
mùa đông các thuyền tránh bão từ nơi khác tới lên bờ ăn nhậu nên cũng đôi lúc 
xảy ra những lộn xộn. Tuy vậy, riêng năm 2016 thống kê toàn xã không xảy ra 
vụ trộm cướp, mất an ninh trật tự nào” - ông An nói. 

 Vĩnh Lộc 

 
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. 
 
 
 


