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Từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2017 các báo đã có khoảng 19 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 nghị khu vực ba bên lần thứ 8 về quan hệ lao động trong ASEAN 

bài viết đăng trên Báo Dân Sinh (Bộ LĐTB-XH) số ra ngày 08/11/2017 
Ngày 8/11, hội nghị khu vực ba bên về Quan hệ lao động trong ASEAN lần 

thứ 8 đã chính thức khai mạc tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 
Với chủ đề “Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa thông qua đối thoại xã hội 

và các hàm ý về thay đổi các hình thức việc làm đối với quan hệ lao động trong 
ASEAN”, hội nghị khu vực ba bên lần thứ 8 về Quan hệ lao động là hoạt động 
diễn ra thường niên, được tài trợ bởi Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Xã hội Nhật 
Bản thông qua Dự án ASEAN-ILO/Nhật Bản, với sự tham gia của đại diện 
Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và các tổ chức người lao 
động trong ASEAN; Tổ chức ILO; Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản; 
Ban thư ký ASEAN. 

Thông qua những tham luận với nội dung chia sẻ tình hình hiện tại về quan 
hệ lao động, đối thoại xã hội và các hình thức thay đổi việc làm tại mỗi quốc gia, 
hội nghị khu vực ba bên về Quan hệ lao động trong ASEAN lần thứ 8 đã tập 
trung thảo luận và đưa ra các khuyến nghị về chính sách của ILO, chia sẻ bài 
học kinh nghiệm liên quan tới việc đạt được sự đồng thuận giữa người lao động 
và người sử dụng lao động thông qua đối thoại xã hội; chia sẻ kinh nghiệm, 
những điển hình tốt của Nhật Bản và thảo luận các hàm ý về thay đổi các hình 
thức việc làm đối với quan hệ lao động tại mỗi quốc gia, từ đó có những lựa 
chọn để xem xét đối với khuôn khổ pháp lý và các quy định trong quan hệ lao 
động.  

Được biết, trong những năm qua, với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản 
thông qua dự án quan hệ lao động ASEAN-ILO/Nhật Bản, các nước ASEAN đã 
tổ chức nhiều hoạt động trong việc thúc đẩy, xây dựng quan hệ lao động hài hòa 
ở cấp quốc gia và khu vực, tạo cơ hội cho các thành viên ba bên trong ASEAN 
thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về những điển hình tốt về quan hệ lao động; thúc 
đẩy quan hệ lao động lành mạnh, nâng cao năng suất lao động và việc làm bền 
vững, đặc biệt là tăng cường đối thoại xã hội đang là ưu tiên của các nước 
ASEAN. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 8 - 9/11/2017. 

Bùi Minh 
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* Tổng duyệt khai trương Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản bài 
viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 09/11/2017 
  Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện khai trương Không gian văn hóa Việt 
Nam – Nhật Bản, chiều tối nay 9.11, tại TP.Hội An, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh 
Văn Thu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cùng đại diện lãnh đạo các 
sở, ngành trong tỉnh đã chủ trì và chỉ đạo buổi tổng duyệt khai trương Không 
gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản. 

Buổi tổng duyệt nhằm rà soát lại tất cả nội dung chương trình của buổi khai 
trương Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật Bản sẽ diễn ra chiều 11/11 với sự 
tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. 
Qua buổi tổng duyệt sẽ giúp ban tổ chức dự lường, khắc phục được những tình 
huống phát sinh của chương trình từ đón tiếp đến bảo đảm an toàn, an ninh trật 
tự… cho lãnh đạo và đại biểu hai nước. 

Nghệ sĩ Yamaguchi Tetsuji, nhóm trưởng phụ trách Châu ấn thuyền của 
tỉnh Ngasaki chia sẻ: “Đây là sự kiện rất quan trọng, nó không chỉ là không gian 
văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản, đó còn là sự kiện mang tính ban giao của 
hai nước Việt Nam – Nhật Bản có từ 400 năm trước. Lúc đầu tới đây, chúng tôi 
thấy cảnh ước lũ tràn ngập, sẽ nghĩ là sẽ hủy chương trình, nhưng sau khi nước 
vừa rút, các bạn khắc phục rất nhanh khiến chúng tôi ngạc nhiên. Và tạo động 
lực cho chúng tôi nỗ lực hơn nữa. Vì tôi biết, đây là tinh thần vì sự đoàn kết, hợp 
tác và giao lưu mang tính bền vững từ mấy trăm năm qua”. 

Theo kế hoạch, sự kiện khai trương Không gian văn hóa Việt Nam – Nhật 
Bản sẽ diễn ra tại khu vực Quảng trường sông Hoài và đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, thời gian buổi lễ khai trương kéo dài khoảng 25 phút, bao gồm các nội 
dung như lễ bàn giao Châu ấn thuyền của thành phố Nagasaki cho thành phố 
Hội An; khai trương Không gian Văn hóa Việt Nam – Nhật Bản của Thủ tướng 
hai nước; tham quan tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Chùa Cầu; tọa đàm 
và ăn tối của Thủ tướng hai nước tại nhà hàng Hoa Anh Đào…. 

Minh Quân – Vĩnh Lộc 

 
2. MƯA LŨ Ở HỘI AN 
Tình hình mưa lũ ở Hội An và công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ để 

chuẩn bị cho Tuần lễ Apec là nội dung được nhiều hãng thông tấn báo chí đăng 
tin, bài:  Hội An khẩn cấp di dời dân và du khách đến nơi an toàn (Báo Nông 
Nghiệp); Giải cứu hơn 130 công nhân mắc kẹt trong lũ dữ ở Hội An (Báo Tiền 
Phong)… 

* Mưa lớn, phố cổ Hội An chìm trong biển nước mênh mông thông tin 
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 01/11/2017 

Do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới kèm theo mưa lớn kéo dài nên mực 
nước sông một số địa phương trong tỉnh đang dâng cao; đã xảy ra tình trạng sạt 
lở núi ở huyện Nông Sơn, Nam Trà My và ngập lụt ở Hội An. 

Tại khu phố cổ Hội An, nước lũ đang ở mức báo động I, gây ngập tuyến 
đường Bạch Đằng từ chợ Hội An kéo dài đến bùng binh đầu cầu An Hội. 
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Bạch Đằng là tuyến đường tập trung nhà hàng, quán bar nhiều nhất phố cổ; 
lũ lên khiến cả dãy nhà ở tuyến đường này đóng cửa. Các dịch vụ du lịch như đi 
thuyền tham quan hiện cũng bị ảnh hưởng vì lũ. 

Người dân sống dọc đường Bạch Đằng cho biết, từ rạng sáng 1/11, nước lũ 
bắt đầu lên, các tuyến đường ngang như Hoàng Văn Thụ, Lê Lơi… hiện cũng bị 
ngập. Theo ghi nhận của chúng tôi, lúc 9 giờ sáng cùng ngày, nước lũ đang lên 
chậm. 

Theo Báo Quảng Nam 

 
* Lũ cuốn xà lan hút cát trôi đập vào cầu Cẩm Kim ở Hội An bài viết 

đăng trên Báo Tiền Phong số ra ngày 05/11/2017 
Một trường hợp nguy hiểm vừa xảy ra hồi 10h ngày 5/11 tại cầu Cẩm Kim 

(TP. Hội An, Quảng Nam). Một xà lan chạy dọc bờ đông của sông Thu Bồn đã 
bị nước lũ chảy mạnh cuốn ra giữa dòng và mắc lại 2 mố trụ cầu rồi lật nghiêng. 
3 người trên xà lan đã kịp trèo lên cầu thoát thân. 

Đến 14h, lực lượng chức năng của xã Cẩm Kim đã tìm cách tiếp cận chiếc 
xà lan nhưng không thể được vì nước lũ đang lên cao và dòng chảy trên sông rất 
mạnh. 

Vào lúc 17h, ông Nguyễn Đức Quang, người đăng tải đoạn clip này trên 
facebook của mình, cho biết: “Xà lan hiện vẫn còn mắc vào chân cầu tại vị trí cũ 
nhưng phần đuôi đã bị chìm, chỉ còn phần mũi đang nhô lên trên mặt nước lũ. 
Nguy hiểm quá! ”. 

Cầu Cẩm Kim được đưa vào sử dụng ngày 29/01/2016. Đây là chiếc cầu 
quy mô bán vĩnh cửu bắc qua sông Thu Bồn, nối liền xã Cẩm Kim với phường 
Cẩm Phô, kinh phí đầu tư 32 tỷ đồng. Cầu dài hơn 620 mét, trọng tải thiết kế 
dưới 3 tấn, kết cấu dàn thép Beiley, khổ thiết kế 1 làn xe, mặt cầu rộng 3m. Từ 
khi có cầu, người hàng ngàn hộ dân ở Cẩm Kim đã thoát khỏi cảnh biệt lập cách 
trở suốt bao nhiêu năm qua. 

Quốc Hải 

 
* Hội An chìm trong biển nước, người dân phải sơ tán khẩn cấp bài viết 

đăng trên Báo Đời Sống Việt Nam số ra ngày 06/11/2017 

Đến sáng nay (6/11), Phố cổ Hội An vẫn đang bị ngập nước. Các cơ quan 
chức năng đang tích cực kêu gọi người dân di dời ra khỏi những vùng ngập sâu. 

Trong chiều ngày 5/11 và đến sáng ngày 6/11, Hội An vẫn ngập trong 
nước. Các tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Huyền Trân 
Công Chúa… trong tình trạng chìm trong biển nước. 

Nhiều nơi, nước dâng cao khiến nhiều nơi ngập nóc nhà và dự báo lũ tiếp 
tục dâng cao. Người dân và du khách ở Hội An đang lo lắng chạy lũ. 

Chính quyền thành phố cũng đã đề nghị Ban chỉ huy biên phòng tỉnh 
Quảng Nam hỗ trợ phương tiện, chuẩn bị ứng phó để di dời các hộ dân nằm 
trong vùng ngập sâu, vùng nguy hiểm. 
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Đài truyền thanh cơ sở cũng như các phương tiện thông tin công cộng 
khác trên địa bàn thành phố được lệnh phát thông báo liên tục để người dân 
nắm, triển khai di dời. 

Trước đó, thủy điện Sông Tranh 2 xã lũ về thượng nguồn khiến mực nước 
sông Thu Bồn tăng nhanh. Giao thông tại các tuyến đường bị tê liệt khi mực 
nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về. 

Nhiều người dân đã gấp rút dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ghe thuyền để nhanh 
chóng di dời. Chính quyền TP Hội An đã dán các tờ cảnh báo tại các điểm có 
đông du khách tới ở. 

Nơi ngập sâu nhất đến thời điểm hiện tại ở Hội An là tuyến đường Trần 
Phú, Bạch Đằng, quảng trường sông Hoài và khu vực chợ Hội An.  

PLO đưa tin, theo ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch UBND TP Hội An) 
cho hay, lực lượng chức năng đang sử dụng nhiều phương tiện như xe cộ, 
thuyền bè để tuần tra các khu vực nguy hiểm. 

Theo dự báo, nước lũ tiếp tục dâng cao. Hiện tại, một số nhà đã bị nước 
ngập sâu và phải sơ tán. Các du khách cũng đã di chuyển tránh những điểm 
nguy hiểm. 

Chính quyền TP Hội An đã dán các tờ cảnh báo tại các điểm có đông 
du khách đồng thời túc trực tại nơi nước ngập sâu để nhắc nhở và hỗ trợ người 
dân trong khi sơ tán. 

Mai An 

 

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lội nước thăm hỏi, tặng quà bà con 
phố cổ Hội An sau mưa lũ bài viết đăng trên Báo Sao Star (Bộ TTTT) số ra 
ngày 08/11/2017 

Trong lúc đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lội nước đi vào phố cổ Hội An để nói chuyện, 
thăm hỏi và tặng quà cho người dân bị ngập lụt. 

Chiều tối 7/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, 
ngành đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC tại TP.Hội An 
(Quảng Nam). Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP này, Thủ 
tướng đã thị sát tình hình ngập lũ tại Chùa Cầu và một số tuyến phố cổ. 

Tại đây, Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân 
có nhà bị ngập. Tại một số nơi nước lũ còn cao khoảng 30 cm, Thủ tướng đã xắn 
quần lội nước thị sát tình hình. 

Đến một số nơi bị ngập lụt, Thủ tướng đều dừng chân tại nhà của người 
dân để hỏi thăm. Khi thấy một số người dân trong các ngôi nhà bị ngập đang 
ngồi trên tầng 2 nhìn xuống, Thủ tướng liền nói với lên động viên bà con cố 
gắng vượt qua khó khăn. 

Tại số nhà số 80 Bạch Đằng bị ngập sâu trên 1,5m, Thủ tướng đã đến 
thăm và tặng quà cho gia đình ông Huỳnh Thanh Sơn. Tại đây, Thủ tướng chia 
sẻ, lũ lụt là điều không ai mong muốn, không chỉ riêng gia đình ông Sơn mà 
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toàn thể người dân Hội An phải cố gắng vực lại tinh thần, sẵn sàng dọn dẹp nhà 
cửa, vệ sinh các tuyến phố để đón chào các đại biểu tham dự Tuần lễ cấp cao 
APEC. 

Chiều cùng ngày, 3 hộ gia đình vẫn đang bị ngập sâu trong nước cũng 
được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm hỏi, động viên và tặng quà. 

Trong 3 ngày 5, 6 và 7 tháng 11/2017, do mưa lớn kéo dài, kết hợp thủy 
triều dâng cao, TP Hội An đã và đang trải qua cơn lũ kéo dài. Hiện lũ đang 
xuống chậm. 

Thủ tướng chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của người dân tỉnh Quảng 
Nam do bão số 12 gây ra, đồng thời ghi nhận nỗ lực của tỉnh Quảng Nam, 
TPHội An, nhất là công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm lương thực, nước uống 
cho người dân. 

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Nam, TP.Hội An cùng các ngành chức 
năng huy động mọi lực lượng ổn định lại cuộc sống cho người dân và dặn dò 
nước rút hết mới nối lại điện kẻo chập cháy, gây chết người. Thủ tướng cũng đề 
nghị cán bộ phải làm gương, nước rút đến đâu, vệ sinh sạch sẽ đến đó, sẵn sàng 
đón khách quý APEC đến Hội An. 

Hoài Sơn 

 

* Hội An đã sạch, đẹp sau lũ lịch sử bài viết đăng trên Báo Pháp Luật số 

ra ngày 10/11/2017 
Suốt cả ngày và đêm 8/11, hàng trăm người dân cùng lực lượng dân quân, 

công an, bộ đội… cật lực dọn rác, cào bùn non để trả lại vẻ đẹp vốn có của TP 
Hội An, nơi sẽ diễn ra sự kiện tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017. 

Chiều 9/11, theo ghi nhận của chúng tôi, các tuyến đường chính của phố cổ 
Hội An như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai… 
đã được dọn vệ sinh sạch sẽ, mọi sinh hoạt của người dân phố cổ đã trở lại bình 
thường. Khách quốc tế tới tham quan phố cổ rất đông. 

Ông Nguyễn Văn Vân (chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm trên đường Trần 
Phú) cho hay: “Nghe nói phu quân, phu nhân của các đại biểu APEC sẽ tham 
quan phố cổ. Tôi đang rất ngóng chờ được tận mắt gặp họ. Người Việt Nam nổi 
tiếng hiếu khách, chúng tôi đều hy vọng các đại biểu sẽ có những ấn tượng đẹp 
khi tham quan Hội An”. 

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay: Mọi công 
tác chuẩn bị cho các sự kiện của APEC 2017 đã hoàn thành khoảng 95%. Chúng 
tôi đã sẵn sàng đón các đại biểu tới tham quan TP xinh đẹp này. 

 Liên quan công tác tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích và cứu nạn các 
con tàu bị chìm ở biển Quy Nhơn, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng 
Lê Mạnh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, cho 
biết: Ngày 9/11, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thêm một thi thể cách khu 
vực phao số 0 cảng Quy Nhơn khoảng 1 hải lý. 
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Cũng theo Thiếu tướng Tiến, hiện có 18 tàu cứu nạn tiếp tục tìm kiếm các 
nạn nhân còn mất tích. Lực lượng tăng cường 26 đặc công nước thuộc Lữ đoàn 
126 Quân chủng Hải quân tham gia lặn tìm các nạn nhân. Trên bờ biển, các lực 
lượng sử dụng flycam bay quan sát các đoạn bờ biển địa hình phức tạp để tìm. 

Liên quan việc xử lý số dầu trong các con tàu chìm, ngoài Trung tâm 2 của 
Bộ Quốc phòng có mặt ngay từ đầu thì tàu chuyên dụng xử lý tràn dầu từ Đà 
Nẵng đã vào Quy Nhơn. 

Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung sẽ phối hợp thực hiện cùng 
lúc các giải pháp liên quan như hút dầu từ các tàu chìm, sử dụng phao vây, 
chuẩn bị hóa chất… để ngăn ngừa sự cố tràn dầu. 

Tâm An – Tấn Lộc 

3. SỰ KIỆN –VẤN ĐỀ 
* Hội An: Sẽ tổ chức trình diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" thông tin 

đăng trên Báo Tài Nguyên và Môi Trường số ra ngày 03/11/2017 
Chương trình biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" quy mô lớn nhất từ 

trước đến nay tại Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức tại phố cổ Hội An vào cuối 
tháng 12/2017. 

Du khách sẽ được trải nghiệm một phố cổ Hội An trong không gian văn 
hóa, lịch sử sống động thông qua các kỹ thuật hiện đại bậc nhất về hiệu ứng âm 
thanh, ánh sáng tái hiện khung cảnh thương cảng Hội An sầm uất vào thế kỷ 
XVI, XVII - điểm đến trên con đường tơ lụa huyền thoại và những câu chuyện 
tình lãng mạn, những tích truyện được ghi danh trong sử sách... 

Dự kiến, Show diễn sẽ được tổ chức ngoài trời trên phạm vi khoảng 10ha, 
kéo dài hơn 1km; sân khấu được thiết kế trên sông Hoài và phố cổ hai bên bờ 
sông rộng khoảng 2,5ha. 

Sẽ có hơn 500 diễn viên, chủ yếu người dân địa phương, trong đó có 100 
thiếu nữ mặc áo dài truyền thống cùng tham gia show diễn thực cảnh này. 
Lễ ký kết hợp đồng hợp tác thực hiện chương trình giữa Công ty GHA và Công 
ty TNHH Sản Nghiệp Thịnh Điển Sơn Thủy - Hồng Kông với TP.Hội An đã 
được thực hiện.  

                                                                                            Dương Bùi 

 
* Không thể bỏ lỡ sự kiện Ngày văn hóa Andong – Hội An thông tin 

đăng trên Báo Môi Trường và Cuộc Sống số ra ngày 03/11/2017 

Từ ngày 14 đến ngày 16/11, sự kiện “Ngày hội văn hóa Andong” sẽ diễn 
ra tại Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam. 

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ 
đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc như: 
Biểu diễn nhạc cụ dân gian Việt Nam và Hàn Quốc; biểu diễn mặt nạ và múa 
truyền thống Hàn Quốc; chương trình biểu diễn tuồng Việt Nam… 

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình đó là màn trình diễn bằng đèn lazer 
vô cùng đẹp mắt.  

Bên cạnh hoạt động văn hóa nghệ thuật là hoạt động hội chợ với những 
gian hàng trưng bày quảng bá du lịch Andong, không gian văn hóa ẩm thực Việt 
Nam – Hàn Quốc và tổ chức Trà Đạo Hàn Quốc. 
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Sự kiện “Ngày văn hóa Andong tại Hội An” được tổ chức nhằm tăng 
cường mối quan hệ hữu nghị giữa Tp. Hội An (Việt Nam) và Andong (Hàn 
Quốc). Thông qua, sự kiện sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của hai thành 
phố. 

Bạch Dương  

 
 
 
* Ngày 07/11/2017, Báo Quảng Nam đăng bài: Đưa sản phẩm làng 

nghề ra thế giới  b 
Hai cửa hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống Quảng Nam do Cơ quan 

Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và TP.Minamiboso tài trợ vừa được khai 
trương tại Hội An, trở thành nơi giới thiệu, quảng bá các sản phẩm truyền thống 
địa phương đến người mua và du khách. 

Kết nối làng nghề trong nước và Nhật Bản 
Cửa hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu Quảng Nam - Việt Nam đặt tại 

Làng lụa Hội An trưng bày hơn 10 nhóm sản phẩm làng nghề truyền thống của 
tỉnh và Nhật Bản như tơ lụa, thổ cẩm, vật lưu niệm, mỹ phẩm, vật dụng bằng 
giấy được chế tác từ dừa nước… Tham quan cửa hàng, du khách có thể bắt gặp 
nhiều sản phẩm được chế tác từ nguồn nguyên liệu địa phương như thổ cẩm Cơ 
Tu; lồng đèn được làm từ thân cây dừa nước; khăn choàng cổ, áo lụa tơ tằm 
Quảng Nam; mỹ phẩm được làm từ cây trái dâu tằm hay từ quả biwa của Nhật 
Bản… Theo ông Hoàng Châu Sinh - Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu 
nghị tỉnh (đơn vị đối tác của JICA), cửa hàng là một hợp phần của dự án “Phát 
triển kênh bán hàng thông qua liên kết giữa địa phương với sản phẩm và du lịch 
– Mở rộng sản xuất rau an toàn và phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền 
thống”. Mục đích của dự án không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá và bán các sản 
phẩm tơ lụa và hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của Quảng Nam mà lâu dài còn 
mở rộng ra các vùng miền cả nước, kể cả Nhật Bản phục vụ du khách tham 
quan, mua sắm. “Cửa hàng được đặt tại Làng lụa Hội An sẽ là điểm nhấn trong 
quá trình hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng, góp phần giải quyết 
đầu ra cho hàng thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân cũng như các làng nghề 
truyền thống Quảng Nam, giúp người dân tăng thu nhập, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương” - ông Sinh nói. 

Việc thiết lập cửa hàng tại Làng lụa Hội An cũng là quá trình tạo chuyển 
biến về cách nghĩ, cách làm theo tư vấn của các chuyên gia Nhật Bản trong 
chiến lược tìm đầu ra cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ Quảng Nam theo hướng 
du lịch. Đặc biệt, dù dự án chỉ tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm đặc trưng, cách thức 
trưng bày, bán hàng nhưng đã mang đến một cách tiếp cận mới khoa học và hiện 
đại hơn so với cách làm truyền thống. Ông Lê Thái Vũ – Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP Tơ lụa Quảng Nam nhìn nhận, việc hình thành cửa hàng với sự hỗ trợ của 
JICA rất ý nghĩa và hợp lý nhằm khôi phục, khơi dậy những tiềm năng, giá trị 
quý của các nghề truyền thống, nhất là trong tình hình hiện nay một số nghề như 
tơ lụa, thổ cẩm, thủ công mỹ nghệ đang dần mai một. Theo ông Vũ, việc JICA 
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chọn Làng lụa để đặt cửa hàng đã được khảo sát, chuẩn bị khá lâu và rất kỹ vì 
Làng lụa Hội An là một trong những điểm được nhiều du khách tham quan. Đây 
sẽ là một showroom giới thiệu, tìm kiếm, xúc tiến đầu ra cho sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ của tỉnh. Do đó, cửa hàng không chỉ trưng bày sản phẩm tơ lụa Quảng 
Nam, thổ cẩm Cơ Tu hay sản phẩm từ Cù Lao Chàm, dừa nước Cẩm Thanh… 
mà còn có vai trò tựa như một văn phòng quảng bá, tiếp thị đến du khách. Ngoài 
ra, nơi đây cũng sẽ tổ chức những hội thảo, tọa đàm về nghề, mời các chuyên 
gia về lĩnh vực marketing thiết kế mẫu mã, sản phẩm để đáp ứng nhiều phân 
khúc thị trường, cũng như trao đổi về kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm với các 
nước, nhất là Nhật Bản. Việc khai trương cửa hàng là sự khởi đầu cho hàng loạt 
những cố gắng trong tương lai”. 

Bảo tồn nghề thủ công truyền thống 
Ngoài hỗ trợ Cửa hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu Quảng Nam – Việt 

Nam tại Làng lụa Hội An, dự án cũng đã hỗ trợ sửa chữa, cải tạo nhà trưng bày 
sản phẩm thủ công truyền thống và đặc sản Quảng Nam (tại số 35 Nguyễn Thái 
Học, Hội An) về cách thức trưng bày, bán hàng và chọn lựa sản phẩm giới thiệu, 
quảng bá đến khách. Bà Ngô Thị Thiên - Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ cho 
rằng, việc JICA hỗ trợ nhà trưng bày thiết kế lại không gian bài trí hàng hóa sau 
hơn 2 năm hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của cửa hàng, tạo ra 
điểm giới thiệu và bán hàng tin cậy của khách khi du lịch đến Hội An. “Với sự 
hỗ trợ này tôi hy vọng thời gian tới nhà trưng bày sẽ phát triển hiệu quả hơn với 
tư cách là điểm giới thiệu, tìm hiểu, trải nghiệm của khách với các tinh hoa làng 
nghề Quảng Nam đặc sắc và hấp dẫn” - bà Thiên chia sẻ. 

Theo ông Hồ Tấn Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, trong phát 
triển du lịch yếu tố sản phẩm bản địa rất quan trọng. Hầu hết du khách khi du 
lịch đến một vùng đất mới đều muốn mua một sản phẩm nào đó của địa phương 
mang về. Khách đến Quảng Nam không chỉ được trải nghiệm các giá trị văn hóa 
và thiên nhiên tại chỗ mà còn được khám phá các giá trị, sản phẩm văn hóa làng 
nghề. Thực tế, thời gian qua một số địa phương như Hội An, Điện Bàn, Đông 
Giang, Nam Giang… khi xây dựng kế hoạch phát triển du lịch đều gắn với bảo 
tồn các làng nghề. “Du lịch địa phương phát triển cũng là cơ hội để du khách 
bốn phương đến với mình, nếu mình có một giá trị văn hóa để giới thiệu khách 
trải nghiệm thì sẽ tạo nên sự khác biệt, mang đến sự hứng thú cho du khách, 
đồng thời cũng giúp người dân địa phương có cơ hội bảo tồn làng nghề và nâng 
cao mức sống, giảm nghèo bền vững, khi đó làng nghề cũng sẽ có điều kiện bảo 
tồn tốt hơn” - ông Cường nói. 

Cửa hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu Quảng Nam – Việt Nam tại Làng 
lụa Hội An là một trong 3 cửa hàng ở Việt Nam hiện nay được JICA hỗ trợ 
nhằm giúp địa phương bảo tồn, giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề ra thế 
giới. Ông Fumio Kato – Trưởng dự án JICA tại Quảng Nam chia sẻ, Quảng 
Nam như quê hương thứ hai của ông. Hơn 10 năm qua ông vẫn thường xuyên 
đến Quảng Nam với khoảng 40 lần. Câu chuyện các làng nghề bị mai một do sự 
phát triển là vấn đề mà Nhật Bản đã đối diện nhiều năm trước, và ông không 
muốn điều đó lặp lại ở Quảng Nam. “Chúng ta phải tránh lặp lại ở Quảng Nam 
câu chuyện của Nhật Bản trước đây. Tôi đã đến các làng nghề, trao đổi với 
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người dân, nghệ nhân và lãnh đạo địa phương. Tôi rất vui vì hầu hết đều tâm 
huyết với sản phẩm thủ công truyền thống, và điều đó đặt ra rất nhiều kỳ vọng. 
Nhưng tôi nghĩ chỉ có nhà sản xuất hay sự tâm huyết của lãnh đạo địa phương 
thôi chưa đủ, cần phải có sự vào cuộc của doanh nghiệp để quảng bá, quảng cáo 
rộng rãi sản phẩm làng nghề đến du khách. Về lâu dài các cửa hàng này cũng sẽ 
được mở rộng không chỉ trưng bày sản phẩm của Hội An, Quảng Nam mà của 
nhiều địa phương khác để thúc đẩy sản phẩm thủ công trên toàn quốc phát triển 
ra thế giới” - ông Kato chia sẻ. 

Vĩnh Lộc 

 

 
* Cạnh tranh nhãn hiệu độc quyền Mộc Kim Bồng bài viết đăng trên 

Báo Quảng Nam số ra ngày 09/11/2017 
Sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận đến nay, nhãn hiệu 

tập thể Mộc Kim Bồng - Hội An vẫn chưa được quản lý và phát huy hiệu quả, 
trong khi đó, tình trạng vi phạm nhãn hiệu độc quyền liên tục xảy ra. 

Cạnh tranh thương hiệu 
Năm 2013, khi còn là Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ và du lịch (HTX 

DV&DL) Làng nghề truyền thống Kim Bồng - Hội An, nghệ nhân Huỳnh 
Sướng phát hiện trên địa bàn thành phố có thành lập một công ty trùng tên với 
nhãn hiệu đã được bảo hộ độc quyền của HTX, đó là Công ty CP Làng Mộc 
Kim Bồng, đăng ký lần đầu ngày 7/01/2011. HTX đã khiếu nại vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, kiến nghị quý cấp xem xét, giải quyết 
để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, góp phần chống sản xuất, 
buôn bán hàng giả và nhầm lẫn thương mại. Sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị, 
Phòng Kinh tế Hội An đã tiến hành xác minh và gửi công văn đến Sở 
KH&ĐTvà Sở KH&CN. Nội dung ghi rõ: “Ngày 20 tháng 12 năm 2007, HTX 
DV-DL Làng nghề truyền thống Kim Bồng được chọn làm đại diện chủ đơn, 
thay mặt các hộ sản xuất mộc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Mộc Kim Bồng - Hội 
An và Hình” và đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ cấp 
giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ngày 18/12/2008. Căn cứ khoản 1, điều 129 
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, việc cấp phép thành lập Công ty CP Làng Mộc 
Kim Bồng sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và là hành vi xâm phạm quyền 
sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa”. 

Phòng Kinh tế Hội An đề nghị Sở KH&ĐTvà Sở KH&CN xem xét, làm 
việc với Công ty CP Làng Mộc Kim Bồng, yêu cầu đơn vị có tên xâm phạm 
quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên gọi cho phù hợp. Đây chỉ là một 
trong những vụ việc sử dụng nhãn hiệu liên quan đến “Mộc Kim Bồng - Hội 
An”. “Thương hiệu Mộc Kim Bồng đã có từ lâu rồi, sau khi đăng ký nhãn hiệu 
tập thể, một lần nữa khẳng định về chất lượng và nghệ thuật của Mộc Kim 
Bồng. Tuy nhiên, khi hội nhập thì thương hiệu là rất cần thiết, chính sự cần thiết 
đó mà đã có nhiều công ty, nhiều tổ chức cá nhân muốn cắp thương hiệu của 
Mộc Kim Bồng. Chúng tôi đã kiện và nhờ Cục Sở hữu trí tuệ can thiệp. Như 
vậy, chứng tỏ cạnh tranh càng khốc liệt thì thương hiệu càng phải được bảo hộ” 
- Nghệ nhân Huỳnh Sướng chia sẻ. 
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Hướng tới sản phẩm hàng hóa 
Hiện nay, làng Mộc Kim Bồng có 32 cơ sở sản xuất với 91 lao động, 

trong đó có 1 Nghệ nhân nhân dân cấp Nhà nước, 1 Nghệ nhân ưu tú cấp Nhà 
nước và 1 thợ giỏi. Sản phẩm của làng nghề chủ yếu là mộc gia dụng, mộc chạm 
trổ trang trí nội, ngoại thất, mộc lưu niệm... doanh thu 7 - 8 tỷ đồng/năm. Làng 
Mộc còn là điểm tham quan du lịch với 100.000 lượt khách/năm. Ông Phan 
Trọng Nhân - Chủ tịch UBND xã Cẩm Kim cho biết: “Sau khi xác lập nhãn hiệu 
tập thể Mộc Kim Bồng,  đây là điều kiện để phát triển bền vững. Song, thực tế 
cho thấy việc phát triển gần đây gặp nhiều khó khăn. Nhãn hiệu cần tiếp tục các 
bước để khẳng định và quan trọng hơn là phân biệt được sản phẩm Mộc truyền 
thống Kim Bồng với các sản phẩm khác. Bởi hiện có một số sản phẩm không 
sản xuất tại Kim Bồng nhưng lại lấy nhãn hiệu Kim Bồng”. Ông Nhân cũng 
thừa nhận, năng lực quản lý nhà nước về làng nghề tại địa phương, công tác 
quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể còn hạn chế. Nhãn hiệu tập thể Mộc Kim 
Bồng chưa khai thác được giá trị thực sự  đối với việc phát triển thương hiệu và 
nâng tầm sản phẩm, hiện mới chỉ dừng lại ở việc sử dụng nhãn hiệu cho mục 
đích bảo hộ là chủ yếu. Mặt khác, môi trường sản xuất kinh doanh tại đây chưa 
đảm bảo, tình trạng kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ không phải của địa 
phương tràn lan, thiếu kiểm soát ảnh hưởng đến thương hiệu làng nghề. 

Muốn phát triển sản phẩm Mộc Kim Bồng gắn với du lịch, công tác quản 
lý, đầu tư của mỗi cơ sở sản xuất phải được xác định là giải pháp quyết định. 
Mỗi cơ sở cần đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất, chuyển các 
dòng sản phẩm theo nhu cầu của thị trường, phục vụ thị hiếu du lịch nhưng vẫn 
mang tính văn hóa của sản phẩm. Các cơ sở phải hỗ trợ, liên kết với nhau trong 
sản xuất và cả tiêu thụ, gắn thương hiệu chung của làng nghề trong mỗi sản 
phẩm làm ra. Về phía chính quyền TP.Hội An và xã Cẩm Kim, cần tiếp tục định 
hướng về sản xuất, kinh doanh gắn với phát triển sản phẩm, các dịch vụ du lịch; 
tăng cường hỗ trợ thực hiện các chính sách đào tạo nghề, nâng cao tay nghề; 
quảng bá, xúc tiến thương mại đồng thời tiếp tục hướng dẫn, tổ chức cho các cơ 
sở phát triển nhãn hiệu tập thể Mộc Kim Bồng.  

Trước mắt, cần thực hiện dán nhãn trên sản phẩm, quản lý và sử dụng 
nhãn hiệu theo đúng quy chế. “Các hộ trong làng Mộc hoạt động sản xuất kinh 
doanh thuận lợi thì cơ hội duy trì, giữ làng nghề sẽ hiệu quả. Để phát huy nhãn 
hiệu tập thể, trước hết phải chú trọng chất lượng, mẫu mã và tính cạnh tranh của 
sản phẩm, phải làm làm thế nào để một số sản phẩm của làng nghề trở thành 
hàng hóa, tức là phải trở thành hàng lưu niệm chứ không chỉ là những sản phẩm 
có giá thành quá cao hoặc kích cỡ quá lớn, không tiện dụng cho du khách” - ông 
Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói. 

Quốc Hải 

 

4. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 
* Nhiều đoạn bờ biển Hội An bị sạt lở nghiêm trọng bài viết đăng trên 

Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 06/11/2017 
Do ảnh hưởng của bão lũ những ngày qua, một số đoạn bờ biển Hội An bị 

ảnh hưởng nặng nề với nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng. 
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Tính đến 15 giờ 30 chiều nay trên toàn tuyến từ cảng Cửa Đại đến khách 
sạn Boutique, chiều dài gần 2km nhiều đoạn bị biển xâm thực nặng nề. Nghiêm 
trọng nhất phải kể đến khu vực thuộc 2 khách sạn Paml Garden và Tropicai 
(trước đây là Agribank). Trong đó, khu vực thuộc khách sạn Tropical bị ảnh 
hưởng nặng nề, hầu hết bờ biển dọc khách sạn đã bị sóng  đánh sập. 

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, hiện 
thành phố đã xây dựng phương án kè chống sạt lở biển, nhưng do mưa lụt vẫn 
còn tiếp diễn nên không thể triển khai được. 

Ngược lại, khu vực phía Nam bờ biển Cửa Đại (đoạn từ khách sạn Victoria 
đến bến cảng), dù sóng đánh rất mạnh nhưng tình trạng sạt lở đã không xảy ra, 
đây là tín hiệu vui nếu biết những năm trước đây mỗi khi biển động khu vực này 
thường bị sóng biển xâm thực nặng nề.  

Ngọc Phúc 

 
* Triều cường tàn phá tan hoang bờ biển Cửa Đại bài viết đăng trên báo 

Đại Đoàn Kết số ra ngày 03/11/2017 

Những ngày này, Quảng Nam xảy ra mưa lớn trên diện rộng, trong khi đó, 
sóng lớn liên tiếp tấn công nhiều đoạn kè dọc bờ biển Cửa Đại thuộc thành phố 
Hội An, tỉnh Quảng Nam đã bị xói lở và cuốn trôi nhiều diện tích rừng phòng hộ 
ven biển. Điều đáng nói, bão số 12 đang vào, sóng to, gió lớn và mưa trên diện 
rộng vẫn còn tiếp diễn. 

Tan tành bờ biển Cửa Đại 
Sáng ngày 3/11, chúng tôi đã có mặt tại đây, triều cường vẫn tấn công dữ 

dội, sóng đánh tan tành nhiều đoạn rừng dương liễu phòng hộ phía nam bãi biển 
Cửa Đại. 

Đoạn từ cửa biển đến khu du lịch Vinpearl Hội An Resort & Villas đã bị 
sóng đánh trơ gốc, nằm nghiêng ngả và một số bị cuốn trôi, sóng tiếp tục đe dọa 
đến móng kè chống sóng của khu du lịch này.  

Theo thống kê ban đầu, tình trạng sạt lở trong thời gian qua đã cuốn trôi, 
làm bật gốc khoảng 3  hecta/4,35 hecta rừng dương liễu phòng hộ khu vực ven 
biển Cửa Đại. 

Không chỉ có vậy, sóng lớn đã xé toạc một đoạn kè mềm của công viên 
biển Cửa Đại, nằm giữa khu Palm Garden và Agribank Hội An Resort, đã có 
hàng ngàn bao cát của người dân gia cố trước đó đã bị sóng biển cuốn trôi. Còn 
đoạn bãi biển từ khu Agribank Hội An Resort kéo về hướng bắc, sóng biển đánh 
đổ ngã hàng dừa, khoét sâu vào đất liền.  

Chị Lan- một hộ buôn bán nước giải khác tại đây cho biết: “Không chỉ đến 
bây giờ, bờ biển sạt lở nặng nề nhiều năm qua, chính quyền đại phương cũng đã 
cố gắng cứu bờ biển với nhiều cách. Thế nhưng triều cường luôn là nỗi khiếp 
đảm, mỗi năm sóng đánh khiến biển càng ngày càng xâm thực vào đất liền. Bờ 
biển giờ đây lại bị tàn phá khiến những người buôn bán nước giải khát như 
chúng tôi buồn lắm”.   

Đó không chỉ là ý kiến cá nhân chị Lan mà những người dân sinh sống, 
buôn bán làm ăn ở dọc bờ biển này cũng cùng chung tâm trạng. Vì bở biển bị đe 
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dọa thì sự mưu sinh của họ cũng bị đe dọa lây. Bản thân bờ biển cũng đang kêu 
cứu nhưng bất lực với triều cường hung dữ. 

Làm sao để Cửa Đại bình yên? 
Để cứu bờ biển Cửa Đại, trong những năm qua, không chỉ chính quyền 

thành phố Hội An và cả tỉnh Quảng Nam và Trung ương cũng đã bàn và triển 
khai nhiều dự án để cứu cửa Đại.  

Theo đó đã có rất nhiều cuộc hội thảo từ tỉnh cho đến cấp quốc gia và quốc 
tế. Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giải pháp, nhiều kế hoạch cụ thể. Thế 
nhưng bờ biển vẫn tiếp tục bị uy hiếp.  

Chính phủ và các bộ ngành liên quan đề xuất xử lý khẩn cấp 1,3 km bờ 
biển Cửa Đại với hình thức làm đê chắn để phá sóng và tạo bãi biển với kinh phí 
khoảng 55 tỷ đồng. Thủ tướng đã đồng ý chủ trương sẽ hỗ trợ 40 tỷ đồng từ 
nguồn chi dự phòng ngân sách để tỉnh Quảng Nam chống sạt lở bờ biển Cửa 
Đại... 
Mới nhất như dự án nạo vét đảm bảo giao thông khu vực trên tuyến Cửa Đại – 
Cù Lao Chàm, với chiều dài nạo vét 2,04 km, khối lượng là 82.775 m3. 

Do BQL dự án đường thủy nội địa làm chủ đầu tư. Dự án này nhằm mục 
địch lưu thông cho nơi bị bồi là cửa biển để lấy cát bù đắp vào hàng cây số bờ 
biển Cửa Đại bị sạt lở. 

Nhiều công trình bảo vệ ven biển Hội An đã được triển khai như các công 
trình do doanh nghiệp, chính quyền đầu tư 700 m kè mái bê tông cốt thép, kè, đê 
mềm, mỏ hàn cừ thép; các kè bảo vệ khu du lịch tư nhân,… tuy nhiên những 
giải pháp này chưa mang tính bền vững.  

Các kè bờ cứng một số đoạn bảo vệ được bờ nhưng làm mất bãi, gây xói 
lở tại đoạn bờ bên cạnh, làm mất cảnh quan biển. Các kè bị sóng phá gây xói 
chân, bị đánh sập. 

Các công trình không theo quy hoạch chung, thực hiện không đồng bộ 
làm mất cân bằng bãi biển, xói lở ở các vùng lân cận… Do đó biển Cửa Đại chư 
thể bình yên. 

Làm thế nào để bảo vệ bở biển Cửa Đại vẫn là câu hỏi khó, nhưng phải nỗ 
lực để cứu bờ biển Cửa Đại đó là nguyện vọng chung của cả chính quyền và 
người dân. 

Thế nhưng hiện nay Cửa Đại lại bị sóng đánh tan tành, trong khi cơ bão 
số 12 đang vào, mưa lớn ở Quảng Nam vẫn đang tiếp diễn, xem ra cứ biển Cửa 
Đại vẫn còn lắm gian nan. 

Tấn Thành – Chí Đại 

 
* Hội An – gương mặt mới đầy nội lực trên thị trường BĐS bài viết đăng 

trên Báo Pháp Luật số ra ngày 10/10/2017 
Được bình chọn là điểm đến được yêu thích của du khách trong và ngoài 

nước, Hội An – Di sản văn hóa thế giới là vùng đất đầy tiềm năng phát triển du 
lịch, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng với 
hàng loạt dự án lớn, điển hình như New Hoi An City. 

Vì sao Hội An lọt vào tầm ngắm các đại gia địa ốc? 
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Sở hữu nhiều thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng bờ biển dài hơn 

3.000km, nhưng tiềm năng phát triển các cơ sở  nghỉ dưỡng  du lịch tại Việt 

Nam vẫn còn đang bị bỏ ngỏ so với các nước trong khu vực. Thấy được điều đó, 

những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đã có chính sách cởi mở hơn cho 

các nhà doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, tạo điều kiện cho 

du lịch Việt Nam cất cánh và được định hướng là một trong các ngành kinh tế 

mũi nhọn. 

Sau hàng loạt các dự án biệt thự nghỉ dưỡng, resort, condotel… mang lại 

những khoản lợi nhuận cao gấp 2, gấp 3 lần tại các khu vực “hot” như Nha 

Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng… các nhà đầu tư nhạy thị trường tiếp tục tìm kiếm 

các cơ hội vào những điểm nóng, nhiều tiềm năng phát triển BĐS nghỉ dưỡng 

khác. Và Hội An đang nổi lên như một gương mặt mới đầy nội lực trên thị 

trường BĐS nghỉ dưỡng. 

Vì sao lại là Hội An? Câu trả lời có lẽ nằm ở 3 yếu tố: điều kiện tự nhiên – 

xã hội, khách du lịch và hạ tầng. 

Hội An có bãi biển dài, đẹp cùng khu phố cổ Hội An giàu bản sắc văn hóa 

với những kiến trúc cổ xưa được bảo tồn một cách cẩn thận, liên tục lọt vào TOP 

10 thành phố du lịch được yêu thích nhất thế giới từ 2011 đến 2015 do Tạp chí 

Wanderlust nổi tiếng của Anh bình chọn. Bãi biển An Bàng đứng thứ 16 trong 

danh sách 25 bãi biển đẹp nhất hành tinh do TripAdvisor công bố. 

Theo thống kê, Hội An là một điểm được yêu thích nhất Việt Nam của 

hàng triệu du khách trong và ngoài nước với 2,6 triệu lượt khách năm 2016 và 

hơn 1,6 triệu lượt khách 6 tháng đầu năm 2017. Dự kiến đến tháng 10 năm 2017, 

khi sự kiện APEC diễn ra tại Đà Nẵng sẽ giúp Hội An tăng thêm 18% lượt 

khách tham quan du lịch. Điều này vừa là niềm vui nhưng cũng là nỗi lo khi số 

lượng cơ sở lưu trú tại Hội An hiện đang không đủ để đáp ứng. Theo Tổng cục 

Du lịch, mỗi năm Hội An thiếu tới hơn 4.000 phòng. 

Tỉnh Quảng Nam đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông như 

đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường ven biển nối Đà Nẵng – Hội An, 

đường quốc lộ 1A, khu kinh tế Chu Lai… Những yếu tố này đang mang đến cho 

Hội An những cơ hội đầu tư lớn và mới mẻ, đặc biệt là BĐS nghỉ dưỡng khi mà 

các chuỗi đô thị ven biển, các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ giải trí cho 

cả khu vực đang dần được hình thành. Trong đó, dự án New Hoi An City nổi bật 

hơn cả khi đón đầu xu hướng và hiện đã hoàn thiện giai đoạn 1, sẵn sàng chào 

đón các nhà đầu tư. 

Tiềm năng được đánh thức 
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Là một trong số ít dự án lớn, có vị trí đẹp ngay bãi biển An Bàng (Hội An), 
với diện tích lên đến 400ha, bảo đảm mật độ xây dựng không quá 20%, New 
Hoi An City tạo ra một môi trường sống xanh, sạch, hội tụ giữa văn hóa truyền 
thống của Hội An và những tiện ích chất lượng cao cấp của một thành phố mới 
hiện đại, hứa hẹn mang đến những giá trị giúp nâng tầm ngành du lịch địa 
phương.  Đây cũng là tầm nhìn và sứ mệnh mà Tập đoàn HB Group kỳ vọng vào 
New Hội An City nhằm mang đến sự đột phá mạnh mẽ, góp phần phát triển bộ 
mặt của Hội An và tỉnh Quảng Nam. 

Giai đoạn 1 của New Hội An City gồm khu vực khách sạn với 364 phòng, 
khu condotel với 218 căn hộ và khu biệt thự mặt tiền biển gồm 12 căn cùng các 
trung tâm ẩm thực, triển lãm đã được hoàn thành và đang trong giai đoạn bàn 
giao cho các nhà đầu tư.  

Một khu đô thị hài hòa vừa giữ được bản sắc văn hóa vừa có những tiện ích 
hiện đại và năng động, New Hội An City  không chỉ giúp địa phương gìn giữ và 
bảo tồn, duy trì và phát triển nền văn hóa đã có truyền thống cũng như con 
người, lịch sử nơi đây mà còn đồng thời là động lực để phát triển kinh tế tỉnh 
Quảng Nam. 

HV 

 
 
 
5. HỘI AN – ĐẤT VÀ NGƯỜI 
* Ba lần hiến đất làm đường bài viết đăng trên Báo Nhân Dân số ra ngày 

03/11/2017 
Phường Cẩm Nam (TP Hội An, Quảng Nam), nằm bên sông Hoài thơ 

mộng đang đổi thay từng ngày. Những con đường nối từ Cẩm Nam qua khu phố 
cổ Hội An được mở ra thông thoáng. Ở đây có nhiều gia đình đã hai, ba lần tự 
nguyện hiến đất để địa phương mở đường, giúp người dân đi lại thuận lợi và 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Tiêu biểu là ông Nguyễn Tấn Châu (ở khối Xuyên Trung, phường Cẩm 
Nam). 10 năm trở lại đây, ông Châu đã ba lần hiến đất, mở đường. Khi Hội An 
chưa trở thành đô thị, đường về xã Cẩm Nam còn chật hẹp, quanh co. Mùa mưa 
đường lầy lội, đi lại rất khó khăn. Năm 1996, xã Cẩm Nam (nay là phường Cẩm 
Nam) có chủ trương mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, nhưng 
nguồn kinh phí được cấp hạn hẹp, cuộc sống người dân còn khó khăn, cho nên 
công tác vận động đóng góp làm đường không dễ dàng. 

Chủ tịch Hội Nông dân phường Cẩm Nam Nguyễn Cường cho biết, cấp ủy 
và chính quyền địa phương đã đến từng nhà vận động người dân ủng hộ hiến đất 
để mở rộng đường. Lãnh đạo xã mời ông Nguyễn Tấn Châu, người có uy tín 
trong làng tham gia tổ giám sát công tác bồi thường, giải tỏa. Khi nhận trọng 
trách được giao, không chỉ vận động những thành viên trong gia đình mình đồng 
ý tự nguyện hiến hơn 300 m2 đất để mở đường, ông còn tuyên truyền người dân 
có đất ven tuyến đường sắp mở rộng tham gia hiến đất. Nhờ vậy, chủ trương làm 
đường bê-tông của địa phương đã đạt kết quả tốt đẹp, con đường đã được hoàn 
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thành theo đúng tiến độ, giúp nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa rất thuận 
lợi. 

Do nhu cầu phát triển, năm 2009, thành phố Hội An đã đầu tư mở rộng và 
nâng cấp tuyến đường chính đi qua trước nhà ông Châu. Để con đường được mở 
rộng, ông lại hiến thêm hơn 200 m2 đất. Năm 2014, chính quyền địa phương 
quyết định mở rộng tuyến đường vành đai khối Xuyên Trung (giai đoạn 4) qua 
phần đất bên cạnh nhà ông Châu một lần nữa. Ông Châu bộc bạch, ông đã hiến 
hơn 500 m2 rồi, hiện phần đất còn lại không nhiều. Giờ hiến đất nữa, e rằng khi 
con cái lập gia đình sẽ không đủ đất làm nhà riêng, nhưng nếu mình không hiến, 
các hộ khác cũng vậy thì làm sao mở được đường. Nghĩ vậy, ông lại quyết định 
hiến đất. 

Sau ba lần hiến đất, mảnh vườn nhà ông Châu chỉ còn 9 m chiều ngang và 
15 m chiều sâu, đủ chỗ xây căn nhà cấp bốn để an dưỡng tuổi già, nhưng ông 
cảm thấy vui khi nhìn thấy hai tuyến đường sau khi được mở rộng, nâng cấp… 
người dân đi lại thuận lợi, an toàn. 

Với những cống hiến tích cực cho phong trào xây dựng quê hương, mới 
đây, ông Nguyễn Tấn Châu vinh dự được lãnh đạo TP Hội An tuyên dương là 
điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. 

  Phạm Nguy

 

 

 

* Nguy cơ mất đất vì bị giả chữ ký bài viết đăng trên Báo Công An 
Thành Phố Đà Nẵng số ra ngày 09/11/2017 

Hơn 1 năm qua, ông Huỳnh Phước Hai (1963, trú thôn Thanh Nhứt, xã 
Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) đứng ngồi không yên lo bị mất 1.310m2 
đất vì ông Nguyễn Mạnh Tuấn (1984, trú thôn Cồn Nhàn, xã Cẩm Thanh) giả 
mạo chữ ký trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán lô đất này 
cho vợ chồng ông Võ Oanh Dũng- bà Trần Thị Ánh Tuyết (trú Tân An, TP Hội 
An). 

Ông Huỳnh Phước Hai, trình bày: Năm 2012, do cần tiền làm nhà nên bán 
600m2 đất cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Tuyến – bà Trần Thị Lệ Thu (trú Tân 
An, TP Hội An) với số tiền là 614.000.000 đồng. Tuy nhiên, việc mua bán này 
bất thành vì không thể chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang 
đất ở như thỏa thuận giữa hai bên. Để giải quyết, ông Hai tìm gặp ông Nguyễn 
Mạnh Tuấn nhờ lập thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng 950m2 đất trồng cây 
lâu năm sang đất ở. Ngày 29/7/2016, ông Tuấn soạn biên bản họp gia đình với 
nội dung: Tất cả các thành viên trong gia đình thống nhất cử ông Huỳnh Phước 
Hai thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất và ký các văn bản 
hồ sơ liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 1.310m2 
đất được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số CC869560 và cho các thành 
viên trong gia đình ký tên. Ngoài biên bản họp gia đình, ông Tuấn còn lấy Giấy 
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chứng nhận QSDĐ số CC869560 mang tên Huỳnh Phước Hai để làm thủ tục xin 
chuyển mục đích sử dụng đất. 

Thế nhưng, đến ngày 29/7/2016, ông Tuấn tự lập Hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất số 2420 và giả mạo chữ ký của ông Huỳnh Phước 
Hai để bán lô đất có diện tích 1.310m2 cho vợ chồng ông Võ Oanh Dũng – bà 
Trần Thị Ánh Tuyết (trú P. Tân An , TP Hội An). Dù hợp đồng này do ông Tuấn 
giả chữ ký của người bán nhưng vẫn được ông Nguyễn Ngọc Duy- Công chứng 
viên Phòng Công chứng số 2 ký chứng thực. Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển 
nhượng, ngày 18/5/2017, vợ chồng ông Dũng, bà Tuyết đã chuyển nhượng lô 
đất 1.310m2 cho ông Trần Trọng Trung (trú H. Trà Bồng, Quảng Ngãi) và ông 
Đặng Văn Bình (trú P. Sơn Phong, TP Hội An). 

Xác minh thông tin vụ việc trên, vừa qua P.V Báo Công an TP Đà Nẵng 
đã làm việc cùng lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam. Theo ông Trần Tám- 
Chánh Thanh tra Sở Tư pháp cho biết: Ngày 11/8/2017, Sở Tư pháp tiếp nhận 
đơn kiến nghị của ông Huỳnh Phước Hai có nội dung phản ánh bị giả mạo chữ 
ký trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Hai và vợ chồng 
ông Võ Oanh Dũng – bà Trần Thị Ánh Tuyết. Lãnh đạo Sở Tư pháp giao cho 
Thanh tra và Phòng Bổ trợ tư pháp xác minh. Qua thu thập chứng cứ, Thanh tra 
sở xác định chữ ký mang tên Huỳnh Phước Hai trong giao dịch trên là chữ ký 
giả. Do vụ việc có liên quan đến Công chứng viên Nguyễn Ngọc Duy nên ngày 
11/9/2017, Sở Tư pháp Quảng Nam ban hành Công văn số 784  trả lời cho công 
dân biết và hướng dẫn ông Hai khởi kiện ra tòa... 

Tiếp tục liên lạc với những người có liên quan để tìm hiểu sự việc nhưng 
chúng tôi đều bị từ chối. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Thảo-Cán bộ 
Địa chính xã Cẩm Thanh, cho biết: Việc chuyển nhượng này được Công chứng 
viên chứng thực và thực hiện chỉnh lý biến động tại Văn phòng Đăng ký đất đai 
TP Hội An nên UBND xã Cẩm Thanh không liên quan đến sự việc. 

Theo chúng tôi, ông Huỳnh Phước Hai cần sớm hoàn thiện các thủ tục, 
sớm đưa vụ việc ra ánh sáng công lý. Hy vọng, với sự công tâm của mình, 
HĐXX sẽ đưa ra những phán quyết thấu tình, đạt lý nhằm bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, đừng để người dân mất đất vì... chữ ký giả. Và, qua vụ việc trên 
chúng tôi mong rằng người dân cần cảnh giác hơn khi tham gia các giao dịch 
liên quan đến bất động sản. Không nên giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho người khác nhằm tránh việc bị kẻ gian lợi dụng. 

M.T 

 
* Những hộp cơm nóng ấm lòng bà con vùng lũ Hội An bài viết đăng trên 

Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 10/11/2017 
Hình ảnh mọi người tự hùn nhau lại nhóm bếp, vo gạo nấu cơm và xuôi 

ghe vượt để đưa cơm nóng cho dân vùng ngập miễn phí làm cảm động du khách 
phố cổ Hội An. 

Những người dân ở Hội An vốn quen với cảnh lũ hàng năm nhưng rất lâu 
rồi mới phải trải qua một trận lũ nặng nề như vậy.  

50% diện tích phố cổ bị ngập, bị dìm trong nước có nơi sâu 2-3 mét, kéo 
dài nửa tuần. 
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Ít người hình dung đợt lũ vừa qua sẽ kéo dài nên đã không chủ động chuẩn 
bị đủ thức ăn dự trữ, nước uống. 

Và như tính cách vốn có mỗi khi hoạn nạn ập đến, người dân phố cổ lại 
xuống đường, chung tay san sẻ mất mát.  

Nhiều hộ gia đình, các câu lạc bộ, nhiều chủ khách sạn và các cơ sở kinh 
doanh đã tự nguyện tập hợp nhau lại, hùn tiền mua gạo nấu cơm để đưa ghe tới 
phát cho người hoạn nạn.  

Những suất cơm ấm nóng, gói ghém sự cưu mang lẫn nhau và lòng trắc ẩn 
vốn có của người xứ Quảng đã làm ấm bụng người cần lẫn khách nơi xa tới 
những ngày trong lũ. 

Thái Bá Dũng 

6. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 
* Đại biểu Diễn đàn Tiếng nói tương lai trải nghiệm nghề lồng đèn Hội 

An bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 08/11/2017 
Trong khuôn khổ Chương trình Tiếng nói tương lai (VOF) tại tỉnh Quảng 

Nam, chiều 7/11, đoàn đại biểu VOF đã có hoạt động tham quan, trải nghiệm 
nghề lồng đèn tại TP.Hội An. 

Đoàn gồm 160 đại biểu, trong đó có 113 đại biểu là thanh niên, sinh viên 
đến từ 17 nền kinh tế APEC. Các bạn trẻ được chia thành hai nhóm đến tham 
quan 2 cơ sở đèn lồng tại Hội An gồm cơ sở đèn lồng Lantana và cơ sở lồng đèn 
Hà Linh.  

Tại đây, các thành viên VOF đã được giới thiệu về quy trình để làm ra một 
lồng đèn, đặc biệt là được hướng dẫn cách dán lồng đèn bằng lụa. Hầu hết thành 
viên trong đoàn đều thích thú và háo hức với hoạt động này. Các bạn trẻ đã được 
tặng lại chính những đèn lồng do mình làm ra. 

Trước đó, sáng cùng ngày đoàn đã đến thăm Làng Hòa Bình (Phú Ninh) và 
làng bích họa Tam Thanh (Tam Kỳ). Theo kế hoạch, ngày 8.11 đoàn sẽ đi Điện 
Bàn tham quan sân gôn Montgomerie Links; ngày 10/11 lễ bế mạc và đêm giao 
lưu văn hóa sẽ được tổ chức tại khách sạn Palm Garden Hội An trước khi chia 
tay đại biểu, kết thúc chương trình. 

Khánh Linh 
7. AN NINH – TRẬT TỰ 
* Choảng nhau do tranh ngư trường thông tin đăng trên Báo Công an 

thành phố Đà Nẵng số ra ngày 03/11/2017 
Do tranh chấp ngư trường khai thác tại khu vực cách Cửa Đại (TP Hội An, 

Quảng Nam) khoảng 65 hải lý về hướng Bắc, một số lao động trên tàu QNg 
97040 TS (chưa xác định danh tính chủ tàu) đã dùng đá ném qua tàu cá QNa 
93655 TS do ông Lê Công Kha (trú P. Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam) làm 
thuyền trưởng, làm ngư dân Lê Văn Dũng bị thương. 

Tiếp đó, tàu QNg 97040 TS tông vào tàu QNa 93655 TS làm 1 thuyền viên 
rớt xuống biển, tàu QNa 93655 TS bị gãy trục láp phải thả trôi rồi bỏ chạy. Ngày 
2/11, Đồn BP Cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho hay, ngay khi nhận được tin báo đã kêu 
gọi tàu cá hoạt động gần đó đến cứu giúp, lai dắt tàu cá bị nạn vào đất liền. 

B.B 
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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. 

 
 
 


