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Từ ngày 01/12 đến ngày 12/12/2017 các báo đã có khoảng 22 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 

* Nghệ thuật Bài Chòi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể bài 
viết đăng trên Báo VOV.vn số ra ngày 7/12/2017 

Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi 
danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Vào hồi 15 giờ 10 phút ngày 7/12/2017 (giờ Việt Nam), tại Phiên họp Uỷ 
ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 
12 của UNESCO diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc, di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung 
Bộ Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn 
hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam (ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh 
Hòa và Đà Nẵng)  là một loại hình nghệ thuật đa dạng kết hợp âm nhạc, thơ ca, 
diễn xuất, hội họa và văn học. Bài Chòi có hai hình thức chính: "Chơi Bài Chòi" 
và "Trình diễn Bài Chòi". 

Chơi Bài Chòi liên quan đến một trò chơi thẻ bài trong chòi tre vào Tết 
Nguyên đán. Trong các buổi trình diễn của Bài Chòi, anh chị Hiệu biểu diễn trên 
chiếu cói, hoặc di chuyển từ nơi này đến nơi khác hoặc trong những dịp riêng tư 
của các gia đình. Những người lưu giữ và thực hành nghệ thuật Bài Chòi là các 
anh chị Hiệu, những nghệ nhân biểu diễn Bài Chòi đơn lẻ và những nghệ nhân 
làm thẻ bài. 

Nghệ thuật Bài Chòi là một hình thức sinh hoạt văn hóa và giải trí trong 
cộng đồng làng xã. Người trình diễn và gia đình họ đóng vai trò quan trọng 
trong việc bảo vệ các hình thức thực hành bằng cách giảng dạy các bài bản, kỹ 
năng ca hát, kỹ thuật trình diễn và phương pháp làm thẻ bài cho các thế hệ trẻ. 
Cùng với cộng đồng, những người này đã thành lập gần 90 đội, nhóm và câu lạc 
bộ để luyện tập và truyền dạy Nghệ thuật Bài Chòi, thu hút sự tham gia rộng rãi 
của cộng đồng. Hầu hết, nghệ nhân đều được học kỹ năng, kỹ thuật hô, hát Bài 
Chòi trong gia đình, chủ yếu thông qua phương pháp truyền miệng. Tuy nhiên, 
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một số nghệ nhân Bài Chòi ngày nay cũng truyền dạy kiến thức và kỹ năng 
trong các hội, các câu lạc bộ và trường học. 

Theo Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ đề 
cử di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đáp ứng 
những tiêu chí sau để đăng ký vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện 
của nhân loại: 

1. Nghệ thuật Bài Chòi là một hoạt động văn hoá quan trọng trong cộng 
đồng làng xã, đáp ứng nhu cầu giải trí và thưởng thức nghệ thuật của cộng đồng. 
Các câu chuyện trong Bài Chòi là những bài học đạo đức, thể hiện tình yêu quê 
hương đất nước, sự gắn kết cộng đồng và những kinh nghiệm trong cuộc sống 
của người dân. Hồ sơ đề cử đã chỉ ra được vai trò quan trọng của người lưu giữ 
di sản. Là một di sản của cộng đồng, việc truyền dạy Bài Chòi diễn ra chủ yếu 
trong gia đình, làng xóm, hội, câu lạc bộ và trường học. Việc thực hành di sản 
Nghệ thuật Bài Chòi thúc đẩy sự bình đẳng về giới tính cũng như sự tôn trọng 
lẫn nhau giữa các cộng đồng. 

2. Việc ghi danh Nghệ thuật Bài Chòi khuyến khích đối thoại giữa các cộng 
đồng, các nhóm người và cá nhân; tạo cơ hội trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm 
giữa những người thực hành, qua đó làm phong phú kiến thức và kỹ năng liên 
quan đến việc thực hành các hình thức nghệ thuật. Việc ghi danh cũng có thể 
củng cố mối liên kết giữa các cá nhân, các nhóm người và các câu lạc bộ thực 
hành di sản và thực hành các truyền thống văn hoá khác thông qua các hoạt 
động trình diễn và lễ hội liên quan. Hơn nữa, việc ghi danh sẽ nâng cao nhận 
thức về sự đa dạng của di sản văn hoá phi vật thể vì Nghệ thuật Bài Chòi là sự 
kết hợp của nhiều lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật. 

3. Hồ sơ đã mô tả chi tiết, rõ ràng những nỗ lực trong quá khứ và hiện tại 
để bảo vệ di sản và đảm bảo sự tồn tại của các cộng đồng, các nhóm người và 
các câu lạc bộ với sự hỗ trợ của Chính phủ. Những nỗ lực này bao gồm việc tổ 
chức các hội Bài Chòi, trình diễn và giảng dạy bải bản và kỹ năng ca hát, cũng 
như kỹ thuật trình diễn, phương pháp làm thẻ bài và các kỹ năng chơi Bài Chòi. 
Thông qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chính quyền địa phương, Quốc 
gia thành viên sẽ cung cấp nguồn tài chính, pháp lý và nhân lực để hỗ trợ thực 
hiện các biện pháp này, với sự hợp tác của cộng đồng và các nghệ nhân. 

Các doanh nghiệp và ngân hàng đã đóng góp cho các hội thảo khoa học về 
Bài Chòi và hoạt động văn hóa liên quan như việc thực hành và truyền dạy di 
sản, cũng như sưu tầm tài liệu, tư liệu hóa và hỗ trợ các biện pháp phục hồi di 
sản, vì di sản vẫn có nguy cơ mai một, chủ yếu là do những khó khăn trong việc 
truyền dạy. Chính sách đãi ngộ cho nghệ nhân đã được ban hành và chương 
trình giáo dục chính quy cũng đã được thiết kế để thu hút các thế hệ trẻ. Các 
phương tiện truyền thông địa phương và quốc gia cam kết nâng cao nhận thức 
về giá trị của di sản với phần lớn các học viên tình nguyện tham gia vào quá 
trình phổ biến, quảng bá di sản. 

4. Cộng đồng tích cực đóng góp ý tưởng cho việc sưu tầm và tư liệu hóa di 
sản, điền vào các mẫu kiểm kê và tham gia vào tất cả các công đoạn chuẩn bị hồ 
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sơ đề cử. Các cá nhân và đại diện của các nhóm và câu lạc bộ Bài Chòi đã ký 
Cam kết tự nguyện, đồng thuận của họ đối với đề cử, đồng thời, sự hiểu biết về 
việc xây dựng hồ sơ đề cử của họ cũng được thể hiện trong các đoạn ghi âm và 
ghi hình các cuộc phỏng vấn được thực hiện tại các địa phương có thực hành Bài 
Chòi. Cục Di sản văn hoá và Viện Âm nhạc Việt Nam đã được ủy thác quá trình 
tham vấn thông qua các cuộc họp và hội thảo quốc gia và quốc tế được tổ chức 
trong năm 2014 và 2015. Các tác động thực tiễn thông thường không tham gia 
điều chỉnh hoặc hạn chế quyền tiếp cận đối với di sản. 

5. Di sản này được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam đưa vào 
Danh sách di sản văn hoá phi vật thể quốc gia trong giai đoạn 2014-2016. Bản 
kiểm kê được lưu giữ tại Phần mềm Hệ thống thông tin quản lý di sản văn hoá 
phi vật thể của Cục Di sản văn hoá Việt Nam. Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch/Sở Văn hóa và Thể thao của 9 tỉnh có Bài Chòi chịu trách nhiệm phối hợp 
với cộng đồng để báo cáo hàng năm về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các 
thông tin kiểm kê di sản Bài Chòi. Viện Âm nhạc Việt Nam quản lý cơ sở dữ 
liệu về Nghệ thuật Bài Chòi và cập nhật hàng năm. 

Việc UNESCO ghi danh Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam tại Danh 
sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại khẳng định bản sắc văn 
hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, sự gắn kết cộng đồng, đề cao tôn trọng đa 
dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các 
dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác ái đúng theo tôn chỉ và 
mục tiêu của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của 
UNESCO./. 

Tố Uyên 

2. SỰ KIỆN –VẤN ĐỀ 

* Trưng bày 1.000 ấn phẩm về Di sản văn hóa Hội An thông tin đăng trên 
Báo Quảng Nam số ra ngày 01/12/2017 

; 
Nhân kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Hội An và 18 năm ngày Đô thị cổ Hội 

An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4/12), Phòng VH-TT TP.Hội An 
tổ chức trưng bày tư liệu, ấn phẩm và chiếu phim tài liệu về di sản văn hóa Hội 
An tại Thư viện Thanh Hóa, phục vụ đông đảo nhân dân, học sinh, du khách và 
bạn đọc của thư viện. 

Với hơn 1.000 tài liệu sách, báo tuyên truyền, thư viện đã sắp xếp các mô 
hình sách về Chùa Cầu, Khu di tích Mỹ Sơn, đảo Cù Lao Chàm, kết hợp trưng 
bày các ấn phẩm lịch sử về văn hóa, con người Hội An, Quảng Nam và các di 
sản của Việt Nam. Không gian trưng bày còn giới thiệu những ấn phẩm về học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sự hình thành Thư viện Thanh 
Hóa và kết hợp chiếu phim tài liệu về Di sản văn hóa Hội An. Dịp này, học sinh 
các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tham gia các hoạt động “Chúng em 
cùng nhau khám phá thư viện”, bốc thăm và trả lời các câu hỏi về lịch sử, di sản, 
từng bước nâng cao kiến thức xã hội. 

                                                                                                 Lê Hiền 
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* Quy định homestay Hội An: Để giữ giá trị văn hóa bản địa mà không vi 
hiến bài viết đăng trên Báo Người Đô Thị (Viện nghiên cứu đô thị và phát triển 
hạ tầng) số ra ngày 01/12/2017 

LTS: Có nhiều ý kiến cho rằng việc UBND Quảng Nam vừa qua có những 
quy định làm homestay ở Hội An là vi hiến. Bài viết của Người Đô Thị dưới đây 
nhằm chia sẻ một góc nhìn về vấn đề này, đồng thời là làm sao vẫn bảo hộ được 
giá trị bản địa. 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định 3890/QĐ-UBND Ban hành 
Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê 
(homestay). Trong số các điều kiện kinh doanh homestay của Quyết định, xin 
bàn về điều kiện chủ kinh doanh phải có hộ khẩu hoặc đăng ký thường trú tại 
căn nhà làm dịch vụ thì mới được kinh doanh.  

Quy định nói trên nhằm bảo tồn, phát huy và giới thiệu truyền thống 
văn hóa, lịch sử, đời sống sinh hoạt của người dân địa phương với du khách. 
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây là một cách bảo hộ dân địa phương không 
đúng cách. Bên cạnh đó, có người đặt vấn đề, liệu quy định này có vi hiến, trái 
luật không, cụ thể có làm ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh của công dân? 

Quả thật, nếu coi hộ khẩu hoặc đăng ký thường trú là một điều kiện cần 
thiết mới được kinh doanh homestay thì sẽ vi hiến, vi phạm quyền tự do kinh 
doanh của công dân. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ đang nỗ lực cắt 
giảm mạnh các điều kiện kinh doanh vi hiến, trái luật; thay đổi cái nhìn về hộ 
khẩu. Để vừa bảo hộ giá trị văn hóa bản địa, vừa tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, 
trước hết cần xuất phát từ bản chất của homestay. 

Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, cho rằng: nếu không có 
gia đình người dân bản địa ở đó, thì nó không phải là hình thức homestay. 
Khách du lịch được sống trong căn nhà của người bản địa, sống chung và sinh 
hoạt như một thành viên trong một gia đình. Người viết bài này thử tìm hiểu 
homestay ở các nước thì thấy họ quan niệm tương tự như vậy. 

Ví dụ, theo quy định của Hội đồng thành phố Asheville, Mỹ, homestay là 
việc thuê phòng trong một ngôi nhà tư nhân; cư dân thường xuyên sống trong 
ngôi nhà đó phải ở cùng trong thời gian khách lưu trú. Tương tự, ở bang Kerala 
và nhiều bang khác của Ấn Độ, homestay chỉ những trường hợp chủ nhà cùng 
với gia đình thực sự sống ở căn nhà làm dịch vụ cho khách du lịch thuê phòng; 
chủ nhà hoặc thành viên gia đình phải ở cùng khách trong thời gian khách lưu 
trú. 

Ở Việt Nam, theo Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL, nhà ở có phòng cho 
khách du lịch thuê (homestay) “là nơi sinh sống của người sở hữu hoặc sử dụng 
hợp pháp trong thời gian cho thuê lưu trú du lịch, có trang thiết bị, tiện nghi cho 
khách du lịch thuê lưu trú, có thể có dịch vụ khác theo khả năng đáp ứng của 
chủ nhà”. 
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Như vậy, quan niệm này cũng có những điểm giống với ở các nước, tức là 
người sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp sinh sống tại ngay căn nhà. Tuy nhiên, nó 
lại nằm trong điều khoản định nghĩa về homestay, chứ không phải quy định có 
tính bắt buộc rõ ràng như ở các nước. 

Quyết định 3890 của UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu “chủ kinh 
doanh homestay hiện đang sinh sống tại ngôi nhà kinh doanh”, nhưng như vậy 
vẫn chưa rõ ràng, cụ thể. 

Căn cứ trên điều khoản nói trên của Thông tư 88, UBND tỉnh Quảng Nam 
có thể sửa đổi Quyết định 3890/QĐ-UBND, bỏ yêu cầu về hộ khẩu. Đồng thời, 
cần cụ thể hóa thành quy định rõ ràng hơn, cần thể hiện nội dung: chỉ những 
người sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp căn nhà đang sinh sống ở đó trong một 
thời gian nhất định (ví dụ 6 tháng) mới được kinh doanh dịch vụ cho khách du 
lịch thuê phòng ở cùng; họ phải ở cùng khách du lịch trong thời gian lưu trú. 

Để xác minh việc “sinh sống”, có thể tìm hiểu qua cư dân ở khu vực đó, 
qua tổ dân phố, thôn, chính quyền cơ sở, hoặc công an khu vực. Lúc đó, hộ khẩu 
hoặc đăng k ý thường trú chỉ là một nguồn thông tin để xác minh việc sinh sống 
của người sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp tại căn nhà đó, chứ không phải là một 
điều kiện để được kinh doanh như quy định mới ban hành. 

Luật Du lịch quy định, “Uỷ ban nhân dân các cấp có biện pháp để bảo vệ, 
tôn tạo và phát triển môi trường du lịch phù hợp với thực tế của địa phương”. 

Quyết định 3890 của UBND tỉnh Quảng Nam cũng xuất phát từ cái tâm của 
chính quyền muốn bảo vệ công dân của mình. Chỉ cần sửa đổi theo hướng tránh 
được sự vi hiến, thể hiện bản chất, yêu cầu của homestay, chính quyền sẽ giúp 
duy trì được nét văn hóa của người dân bản địa, giữ được sự quyến rũ khách ở 
nét duyên dáng của người dân trong sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, giúp người 
dân vừa duy trì được nghề chính, truyền thống của mình mà không phải bán đất, 
không phải làm thuê trên đất của mình, mà vẫn được làm chủ trên đất của mình. 

Nguyễn Đức Lam 

 

* Đào tạo lao động cho dự án trọng điểm: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ 
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 09/12/2017 

Thiếu hụt lao động 

Với TP.Hội An, nơi mọi người đổ xô vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du 
lịch, thì công việc trong nhà máy càng không phải là lựa chọn của LĐ. Chỉ tiêu 
giao về cho Hội An năm 2017 là 700 LĐ, nhưng đến nay mới tuyển được... 9 
người đi học nghề may ở một công ty may thời trang. Ông Lê Viết Phúc - 
Trưởng phòng LĐ-TB&XH Hội An cho rằng, việc giao chỉ tiêu không sát nhu 
cầu thực tế, không đúng với tình hình của Hội An nên không thể nào thực hiện 
được. Ông Phúc phân tích, LĐ ở Hội An ưu tiên tìm việc làm ở khu vực du lịch, 
dịch vụ hơn, do thời gian làm việc thoải mái, thu nhập cao, lại được giao tiếp, 
không phải ngồi làm việc ngày 8 tiếng. Người Hội An làm nghề may đã là nghề 
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truyền thống, nhưng đó là may cho khách du lịch, may theo nhu cầu, may tại nhà 
chứ không phải may công nghiệp. Với nghề may công nghiệp thì ở Hội An chỉ 
có Công ty May Hòa Thọ, nhưng vẫn khó tuyển dụng LĐ. 

Trước thực tế này, Hội An đã kiến nghị mở rộng ngành nghề đào tạo, và đã 
được tỉnh mở rộng một số ngành phục vụ du lịch, dịch vụ. Nhưng khi đi vào đào 
tạo thì lại vướng quy định thanh toán nên cũng không triển khai được. Bởi, LĐ 
sau khi được đào tạo các nghề phục vụ du lịch, nếu họ đi làm ở khu vực hộ kinh 
doanh cá thể, trong các homestay thì sẽ không được ký kết hợp đồng LĐ, không 
tham gia BHXH, thì cơ sở đào tạo không thể thanh quyết toán được kinh phí. 
Doanh nghiệp du lịch cũng không mặn mà tiếp nhận LĐ được đào tạo theo NQ 
12 và Quyết định 3577 bởi ràng buộc phải tham gia BHXH ngay sau khi tiếp 
nhận LĐ. Vì thế, theo ông Phúc, hướng tháo gỡ là cần cơ thế thoáng hơn trong 
thanh toán kinh phí đào tạo. Riêng việc khảo sát nhu cầu cần được làm kỹ từng 
ngành nghề, từ đó giao chỉ tiêu phù hợp với từng địa phương cụ thể. 

Bà Phan Thị Kim Hạnh - Trưởng phòng TC-HC Công ty CP May Hòa 
Thọ Hội An: Chỉ cần có LĐ, công ty sẽ hỗ trợ tối đa 

Là một doanh nghiệp may mặc nên chúng tôi rất cần nguồn LĐ, nhưng 
tuyển dụng không đủ. Khi tỉnh cho ra đời NQ 12, chúng tôi rất phấn khởi, nghĩ 
rằng đây sẽ là động lực quan trọng để cho LĐ chọn nghề may. Nhưng ở Hội An, 
việc tìm LĐ là một việc vô cùng khó, chúng tôi đã phối hợp với Phòng LĐ-
TB&XH TP.Hội An thông báo tuyển dụng và tự tuyển dụng nhưng vẫn tìm 
không đủ. Mọi người hay nghĩ rằng LĐ thực tập đưa đến công ty thì chỉ được bố 
trí làm việc phụ, không cho vô chuyền may để có cơ hội nâng cao tay nghề.  

Với Hòa Thọ, điều đó không xảy ra, chúng tôi sẵn sàng cho LĐ thực tập 
vào chuyền may ở những công đoạn đơn giản, phân công kỹ thuật kèm cặp để 
cho LĐ nâng cao tay nghề. Công ty sẽ hỗ trợ bằng cách thành lập thêm một 
chuyền may mới dành cho LĐ vào thực tập để họ may ở công đoạn giản đơn, rồi 
đào tạo thêm, có chính sách hỗ trợ lương để LĐ yên tâm làm việc, nâng cao tay 
nghề. Từ nay đến sau tết chúng tôi rất cần LĐ, vì thế chỉ cần Phòng LĐ-
TB&XH Hội An cùng các xã, phường tuyển dụng được LĐ học nghề, công ty sẽ 
hỗ trợ mọi điều kiện có thể. 

 Lê Diễm 

    

* Hội An: Có hay không việc bao che cho hành vi chiếm đất trái phép 
của vợ Liệt sỹ? bài viết đăng trên Báo Tài Nguyên và Môi Trường số ra ngày 
11/12/2017 

. . 
Như Báo TN&MT đã đưa tin việc Bà Nguyễn Thị Sáu, vợ Liệt sỹ Huỳnh 

Tư  đang phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu bởi người cháu là ông Lâm Văn 
Vân ngang nhiên chiếm dụng hơn 700m2 đất và xây dựng nhà ở trái phép trên 
thửa đất mà bà Sáu đứng tên quyền sở hữu tại Thôn 3, xã Cẩm Thanh, TP. Hội 
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An (tỉnh Quảng Nam). Đến nay, chính quyền địa phương vẫn nhùng nhằng 
không giải quyết dứt điểm. 

Chính quyền xã tham mưu xây nhà tình nghĩa trên đất của người khác 

Theo nội dung công văn số 89/BC-UBND ngày 23/9/2013 tham mưu cho 
UBND TP. Hội An do ông Lê Thanh- Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh ký thể 
hiện, ông Lâm Văn Vân thuộc diện được hỗ trợ làm nhà tình nghĩa nhưng không 
có đất nên chính quyền xã Cẩm Thanh đã tham mưu cho UBND TP. Hội An 
mời Bưu điện Hội An xây nhà tình nghĩa trên thửa đất do bà Nguyễn Thị Sáu 
(Vợ Liệt sỹ Huỳnh Tư) đứng tên với lý do tạo điều kiện cho ông Vân có đất để 
xây nhà tình nghĩa. 

Trong công văn số 89 cũng nêu rõ: Chính quyền xã Cẩm Thanh đã mời 
Bưu điện Hội An, bà Sáu và ông Vân thống nhất việc cắt đất cho ông Vân. Theo 
biên bản nhượng đất ngày 7/6/1999 bà Sáu đã ký giấy cắt 150 m2 đất cho ông 
Vân (giấy nhượng đất không có xác nhận của chính quyền) để ông Vân xây nhà 
tình nghĩa. Tuy nhiên đến năm 2009, con ông Vân tiếp tục làm thêm một ngôi 
nhà trái phép nữa trên đất của bà Sáu đứng tên quyền sở hữu. Đến nay, diện tích 
đất mà ông Vân chiếm dụng của bà Sáu là hơn 700m2 đất. 

Làm việc với Bưu điện TP. Hội An, khi PV đặt câu hỏi tại sao Bưu điện 
Hội An lại xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Vân trên đất của vợ liệt sỹ Huỳnh 
Tư?, đại diện lãnh đạo Bưu điện Hội An là bà Tú (Phó Giám đốc Bưu điện Hội 
An) cho biết: Việc làm nhà tình nghĩa là do chính quyền xã Cẩm Thanh giới 
thiệu.  

Bưu điện chỉ hỗ trợ tiền, ngoài ra không liên quan tới chuyện đất đai. Bưu 
điện không biết có chuyện tranh chấp này. Khi PV yêu cầu được cung cấp thông 
tin hồ sơ về việc Bưu điện xây nhà tình nghĩa cho ông Vân, bà Tú cho biết là 
không có hồ sơ, bà Tú gọi điện thoại cho một số lãnh đạo cũ thời kỳ đó (đã nghỉ 
hưu) nhưng vẫn không xác định được là Bưu điện có làm nhà tình nghĩa cho ông 
Vân hay không? Chỉ nhớ là có xây nhà tình nghĩa cho bà Sáu vì chồng bà Sáu 
ông Huỳnh Tư là Liệt sỹ của ngành Bưu điện Quảng Nam - Đã Nẵng cũ. Bà Tú 
cho biết: Trường hợp ông Vân không thuộc diện đối tượng được Bưu điện làm 
nhà tình nghĩa, nên Bưu điện sẽ xác minh lại việc này. PV gọi điện cho ông Lê 
Thanh- Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh để xác minh lại nhưng  ông Thanh nói 
bận họp, sau đó PV gọi lại nhiều lần  nhưng ông Thanh không bắt máy. 

Trước đó, PV Báo TN&MT đã  làm việc với chính quyền xã Cẩm Thanh, 
TP. Hội An. Ông Lê Thanh- Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh cũng đã khẳng định 
với PV: GCNQSDĐ mang tên bà Sáu là cơ sở pháp lý cao nhất để giải quyết vụ 
việc. Nhà nước cấp đất cho bà Sáu là đúng pháp luật. Hành vi đe dọa chém 
người của ông Lâm Văn Vân đối với cán bộ Văn phòng ĐKĐĐ Hội An thực 
hiện việc đo vẽ để bổ sung giấy CNQSD đất cho bà Sáu vừa qua, là hành vi cản 
trở người thi hành công vụ thực hiện chức năng của Nhà nước về những yêu cầu 
hợp pháp của công dân. 
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Như vậy, hành vi chiếm đất trái phép của ông Lâm Văn Vân đã thể hiện rõ, 
nhưng không hiểu sao chính quyền xã Cẩm Thanh vẫn cứ nhùng nhằng không 
chịu giải quyết trên cơ sở pháp luật mà cứ kiên trì tiến hành hòa giải một cách 
rất khó hiểu và đẩy “quả bóng trách nhiệm” sang Tòa án giải quyết, trong khi đó 
thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền xã Cẩm Thanh. 

Sao lại “đá trách nhiệm” sang Tòa? 

Việc UBND xã Cẩm Thanh tham mưu cho UBND TP. Hội An làm nhà tình 
nghĩa cho ông Vân trên đất của người khác là không đúng pháp luật (ông Vân 
không chứng minh được ông có quyền lợi đối với thửa đất này), dẫn đến hậu quả 
cha con ông Vân tiếp tục chiến dụng thêm hơn một nửa diện tích đất của bà Sáu 
và làm 2 công trình kiên cố trái phép trên thửa đất này. 

Đặt trường hợp, giấy chuyển nhượng 150m2 đất cho ông Vân làm nhà tình 
nghĩa của bà Sáu là phù hợp với đề xuất của UBND xã Cẩm Thanh, nhưng sau 
đó, cha con ông Vân tiếp tục chiếm thêm hơn 700m2 đất của bà Sáu và làm 
thêm 1 ngôi nhà kiên cố trái phép trên thửa đất của bà Sáu thì chính quyền xã 
Cẩm Thanh phải giải thích như thế nào?. Tại sao chính quyền không ngăn chặn 
từ đầu hành vi xây dựng nhà trái phép của ông Vân?. Câu hỏi đặt ra, có hay 
không việc bao che của chính quyền xã Cẩm Thanh cho hành vi chiếm đất của 
ông Vân, vì vụ việc đã quá rõ ràng nhưng kéo dài hơn 10 năm chính quyền vẫn 
không giải quyết dứt điểm. Đặc biệt đây lại là đối tượng vợ Liệt sỹ. 

Ngày 8/12, PV Báo TN&MT đã làm việc với ông Nguyễn Thế Hùng- Phó 
Chủ tịch UBND TP. Hội An. Ông Hùng cho biết: Ông chưa nắm rõ hồ sơ vụ 
việc của bà Nguyễn Thị Sáu. Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng đất đang có tranh 
chấp, nếu không hòa giải được thì đưa sang Tòa án giải quyết. Ông Hùng cũng 
cho biết là, ông Lâm Văn Vân vừa có đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 
cho ông trên thửa đất của bà Sáu. 

Vấn đề đặt ra, ông Lâm Văn Vân dựa vào cơ sở nào để yêu cầu chính 
quyền cấp GCNQSDĐ một cách vô lý khi GCNQSDĐ đang đứng tên bà Sáu, 
ông Vân cũng không chứng minh được mình có quyền lợi trên thửa đất, mà rõ 
ràng là hành vi chiếm dụng hơn 700m2 đất trái pháp luật của bà Sáu và làm nhà 
trái phép qua mặt cả chính quyền địa phương. 

Luật sư Trương Công  Nguyễn Anh Phiệt- Trưởng VP Luật sư Anh Phiệt 
và cộng sự (Đoàn TP. Đà Nẵng) cho rằng: Trong trường hợp này, áp dụng 
Khoản 1, Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-STNMT và Khoản 3 Điều 86 Nghị định 
số 43/2014/NĐ-CP, UBND TP. Hội An cần phải cấp đổi lại GCNQSDĐ cho bà 
Nguyễn Thị Sáu và xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với ông Lâm Văn Vân. 

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An khẳng định, ông 
sẽ yêu cầu cơ quan chuyên môn và UBND xã Cẩm Thanh xem xét lại hồ sơ và 
giải quyết dứt điểm vụ việc này ngay đầu tuần sau. 

                                                                                            Dương Bùi 
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3. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 

* Đà Nẵng, Hội An từng chặt bỏ hàng trăm cây hoa sữa, Hà Nội khi nào 
"ra tay"? bài viết đăng trên Báo Người Lao Động số ra ngày 01/12/2017 

Trồng hoa sữa với mục đích ban đầu là tạo điểm nhấn cho thành phố du 
lịch, thế nhưng chính quyền Đà Nẵng và Hội An từng quyết định triệt hạ hơn 
hàng trăm cây hoa sữa trồng đã nhiều năm, trong đó Hội An chặt bỏ 200 cây, vì 
“người dân không chịu nổi thì phải thay”. 

Không chỉ những ngày qua mà nhiều năm nay, người dân Hà Nội vẫn “kêu 
trời” vì hương hoa sữa làm xáo trộn cuộc sống mỗi khi đến mùa ra hoa. Đây 
cũng là vấn đề mà người dân Hội An từng gặp phải. Tuy nhiên, chính quyền 
thành phố lại có cách xử lý và rút kinh nghiệm nhanh chóng. 

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, trước 
đây Hội An từng trồng hoa sữa vì cũng quan niệm rằng cái tên hoa sữa đã đi vào 
bài hát, nhiều người yêu thích và tạo thêm hương sắc cho thành phố du lịch này. 

“Tuy nhiên đến khi trồng rồi thì thấy nhiều cái hại. Cây phát triển nhanh 
nhưng là loại cây rễ nổi nên làm hỏng hạ tầng của thành phố (vỉa hè, đường sá). 
Bên cạnh đó, cây cũng dễ bật gốc khi có gió bão, đây cũng điều không phù hợp 
với thời tiết của một tỉnh miền Trung. 

Đặc biệt, do trồng với mật độ quá dày, đến mùa hoa nở, hương hoa quá 
nồng khiến người dân kêu trời vì “không chịu nổi”. Thậm chí có gia đình ngủ 
không được, buổi tối phải lên chặt bớt cành có hoa đi”, ông Sơn cho hay. 

Sau khi tiếp nhận những phản ánh của người dân cùng với việc nhìn thấy 
những cái hại nhiều hơn là lợi của loài cây này, năm 2006, TP. Hội An đã quyết 
định triệt hạ hơn 200 cây hoa sữa trồng chủ yếu ở các trục đường Phan Châu 
Trinh, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Phan Bội Châu để không làm ảnh hưởng đến sức 
khoẻ người dân. 

Thay vào đó, Hội An tiếp tục triển khai trồng các loại cây khác như hoa 
viết, sao đen thay thế cây hoa sữa, đảm bảo duy trì phát triển mảng cây xanh đô 
thị mà không gây ô nhiễm môi trường như trước. 

“Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho chính lãnh đạo TP. Hội An chứ 
không phải tài giỏi hơn ai. Có những quyết định không đúng thì cần phải sửa. 
Việc lắng nghe người dân và theo sát tình hình thực tế rất quan trọng để có 
những điều chỉnh kịp thời, hợp lòng dân”, ông Sơn chia sẻ.     

Từ bài học kinh nghiệm của Đà Nẵng, Hội An, dư luận cho rằng người dân 
Hà Nội đã "chết dở" trong nhiều năm qua mỗi khi đến mùa hoa nở mà chính 
quyền thành phố chưa có biện pháp "giải cứu". 

T. A 
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* Giá trị cuộc sống và di sản bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
ngày 4/12/2017 

; 
Sau 18 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Đô thị cổ 

Hội An (4/12/1999) và Khu di tích Mỹ Sơn (01/12/1999) đã đi một hành trình 
đủ dài để khẳng định những giá trị phát triển bền vững từ di sản. 

Hội An giữ nền tảng văn hóa 

Mới đây, UBND TP.Hội An có quyết định về kế hoạch phát triển mạng 
lưới cơ sở lưu trú du lịch TP.Hội An giai đoạn 2017-2020. Trong đó, đáng lưu 
tâm khi chính quyền thành phố đưa ra quy định: chủ cơ sở kinh doanh lưu trú 
homestay ở Hội An là người dân Hội An, không có vợ hoặc chồng là người 
nước ngoài, có hộ khẩu thường trú tại ngôi nhà xin đầu tư, đảm bảo ít nhất 2 thế 
hệ đang sinh sống tại ngôi nhà đang kinh doanh… Kiến trúc xây dựng cũng phải 
đảm bảo trải nghiệm những giá trị văn hóa nhằm phát huy và giới thiệu truyền 
thống văn hóa, lịch sử và đời sống của người dân địa phương đến với khách du 
lịch. Ngoài ra, “phải có không gian thờ tổ tiên hoặc ngũ tự gia đường, có phòng 
sinh hoạt chung, khu vực dành cho khách ở phải liền kề với gian nhà chính. 
Tổng số phòng ngủ tối đa trong một nhà là 7 phòng, trong đó có tối đa 5 phòng 
cho khách, không được xây hồ bơi…” là những quy định được đưa ra trong kế 
hoạch phát triển này. 

Nhiều năm nay, TP.Hội An đã bắt 
đầu xây dựng và đưa vào thực hiện đề 
án thành phố văn hóa, sinh thái với nền 
tảng phát triển luôn ưu tiên cho những 
giá trị văn hóa truyền thống của địa 
phương. Đặc biệt, ở những vùng ven 
đô thị cổ, từ vài năm trở lại đây, hiện 
tượng kinh doanh lưu trú bát nháo, sự 
phát triển thiếu kiểm soát các loại hình 
du lịch gây nên nhiều hoang mang cho 
người yêu các giá trị văn hóa Hội An. 
Chưa kể, lượng người từ các nơi chọn 
Hội An để cư trú, kinh doanh khiến câu 
chuyện quản lý ở đô thị di sản này gặp 
khá nhiều vấn đề. Và một trong những 
việc khiến ngành du lịch Hội An “đau 
đầu” là nở rộ dịch vụ lưu trú. Ông 
Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch 
UBND TP.Hội An nhìn nhận, việc tăng 
mạnh số lượng homestay ở vùng ven 
không tỷ lệ thuận với chất lượng, 

Chia sẻ câu chuyện quy định mới 
về vận hành homestay tại Hội An, 
theo ông Hồ Tấn Cường - Phó Giám 
đốc Sở VH-TT&DL chia sẻ, homestay 
là sản phẩm du lịch đặc thù, ở đó du 
khách có thể trải nghiệm văn hóa bản 
địa, những phong tục tập quán sinh 
hoạt của cộng đồng dân cư. Và đây 
không chỉ đơn thuần là một loại hình 
lưu trú, khi homestay với sự tham gia 
của cộng đồng sẽ góp phần nâng cao 
nhận thức về bảo tồn các giá trị văn 
hóa mà cộng đồng đó đang sở hữu. 
Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Sự 
- nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cho 
rằng, homestay nếu không phải do 
người dân bản địa sống trong gia đình 
thực hiện thì đó không thể gọi là hình 
thức homestay. 



 11 

hướng phát triển không đúng bản chất của homestay đã ít nhiều đánh mất ấn 
tượng về du lịch Hội An.  

Hội An tạm dừng cấp phép cho dịch vụ lưu trú này để rà soát công tác quản 
lý, chấn chỉnh hoạt động theo đúng bản chất homestay, và đó cũng là biện pháp 
để tiến tới xây dựng sinh kế bền vững cho người dân vùng ven. Quy định mới 
này chính là động thái thêm lần nữa khẳng định việc luôn tìm mọi cách để các 
giá trị văn hóa đứng ngang bằng với các giá trị kinh tế khác của người Hội An. 
Sự phát triển của Hội An hiện tại là tất yếu, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và 
ưu thế, chuyện còn lại nằm ở vấn đề quản lý, làm sao để nhạy bén với sự phát 
triển để điều chỉnh theo hướng hài hòa giữa các vấn đề kinh tế, văn hóa, du lịch, 
xã hội. Chọn văn hóa làm nền tảng cho mọi sự phát triển là định hướng mà Hội 
An đã, đang và luôn thực hiện. 

Giữ một Mỹ Sơn toàn vẹn và nguyên gốc 

Khác với thực thể di sản “sống” như Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn (Duy 
Xuyên) vẫn giữ nét trầm mặc trong nội khu di sản lẫn cả vùng phụ cận. Ngành 
văn hóa lẫn chính quyền địa phương luôn xác định, với Mỹ Sơn, việc ngăn chặn 
triệt để sự xâm hại lên di tích là điều đặt lên hàng đầu. “Bảo tồn và phát triển 
Mỹ Sơn bền vững là mục tiêu của ngành văn hóa và địa phương. Một khu di tích 
độc đáo nhưng cũng mong manh dễ vỡ, từng viên gạch, góc tháp đều chứa đựng 
những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật của nền văn minh từng 
phát triển rực rỡ của lịch sử nhân loại thì công tác bảo tồn phải được đặc biệt 
chú trọng” - ông Hồ Xuân Tịnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL chia sẻ. 

Công cuộc bảo tồn Mỹ Sơn không còn là chuyện chống đỡ cho di tích khỏi 
xuống cấp, khỏi nguy cơ sụp đổ mà đòi hỏi bảo tồn và phát huy giá trị phải bảo 
đảm tính toàn vẹn và nguyên gốc. Chưa kể, việc phát lộ và phục dựng các nhóm 
tháp được đặc biệt chú tâm, nhất là với các tổ chức quốc tế. Việc tận dụng sự 
quan tâm của các quỹ văn hóa để tạo nguồn đầu tư cũng như nhân lực nhằm tôn 
tạo, trùng tu các khu tháp cổ ngày càng phát huy hiệu quả. Bà Roberta 
Mastropirro, chuyên gia của Đại học Bách khoa Milan, cố vấn trưởng của Dự án 
Trung tâm Đào tạo nghề trùng tu di tích (vừa khởi động tại Quảng Nam) cho 
biết, Mỹ Sơn có nhiều thế mạnh mà các khu di sản khác trên thế giới khó thể sở 
hữu. Tuy nhiên, bên cạnh việc phục hồi nguyên trạng đền tháp đã được thực 
hiện khá tốt lâu nay, việc quản lý di tích sau quy hoạch với các vấn đề liên quan 
đến chính sách, môi trường, phát triển du lịch, bảo tàng học vẫn chưa được chú 
trọng. 

Đã có một Làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn ngay tại khu vực phụ cận di sản 
ra đời, tuy nhiên mô hình này bị phá sản ngay từ những ngày đầu vận hành. 
Thiếu cách thức tổ chức hoạt động lưu trú cũng như năng lực quản lý, điều hành 
cộng đồng còn non kém, những ngôi nhà nằm trong dự án lần lượt tự dỡ bảng 
“homestay”. Hiện tại, lượng khách đến Mỹ Sơn ngày một tăng, nhưng ngược lại, 
các dịch vụ bổ trợ du khách hầu như chỉ nằm trong khuôn viên di sản; còn bên 
ngoài, các chủ nhân của homestay ở Làng du lịch cộng đồng đành phải tự hoạt 
động theo cách của riêng mình. Sắp tới, một chủ nhân của homestay nằm trong 
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khu vực này sẽ kết nối với một doanh nghiệp lữ hành để từng bước làm du lịch 
chuyên nghiệp. Tên tuổi của di sản đã đủ làm nên thương hiệu du lịch. Nhưng 
việc phát triển thương hiệu đến đâu cần một cuộc đi dài không chỉ với bản thân 
người dân. 

Lê Quân 

 

* Hội An ra mặt hệ thống nhà vệ sinh cộng đồng bài viết đăng trên Báo 
Dân Trí số ra ngày 5/12/2017 

Ngày 4/12, Phòng Thương mại và du lịch Hội An  tổ chức lễ ra mắt dự án 
xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng với sự tham gia của hơn 50 cơ sở kinh doanh 
thương mại và du lịch trên địa bàn thành phố. 

Được triển khai từ tháng 3/2017, dự án đã thu hút sự tham gia hưởng ứng 
của 52 cơ sở kinh doanh thương mại du lịch trên địa bàn TP Hội An, chủ yếu là 
các khách sạn, nhà hàng, homestay… 

Tham gia dự án, các cơ sở sẽ được phát một biểu tượng logo hình tròn với 
dòng chữ “Thoải mái như ở nhà – Comfort as Home” bằng 2 ngôn ngữ Anh – 
Việt và chữ Free (miễn phí) chính giữa. Các biểu tượng logo sẽ được đặt ở mặt 
tiền của cơ sở kinh doanh, du khách khi nhận thấy biểu tượng này sẽ hiểu đây là 
điểm vệ sinh công cộng miễn phí và có thể thoải mái như chính ngôi nhà của 
mình. 

Dự án xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng đã được thực hiện tại nhiều nơi 
trong nước, xuất phát từ ý tưởng của Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu (Đà 
Nẵng) sau đó lan tỏa ra các địa phương như Hà Nội, Nghệ An, Huế.... 

Từ mô hình của quận Hải Châu, Phòng thương mại và du lịch Hội An đã 
tham mưu UBND TP Hội An chủ động liên kết với phía bạn để xin “bản 
quyền”. Do đó, tất cả hình thức triển khai, biểu tượng logo đều theo mẫu quy 
định của Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu để khách dễ dàng nhận biết. 

Giai đoạn đầu của dự án, Phòng Thương mại và du lịch chủ yếu tập trung 
vận động các cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn 5 phường trung tâm và một số 
tuyến đường chính trong phố, hầu hết nhà hàng, khách sạn đều ủng hộ hưởng 
ứng. 

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch TP Hội An cho biết: “Đây là một tín 
hiệu rất đáng mừng thể hiện sự chung tay của các doanh nghiệp cùng với thành 
phố trong việc giải quyết bài toán nhà vệ sinh công cộng phục vụ du khách”. 

Lãnh đạo TP Hội An cũng hy vọng sau buổi ra mắt dự án này sẽ có nhiều 
hơn nữa các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh tiếp tục hưởng ứng dự án và 
chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để có thể hỗ trợ khách bằng cả tấm lòng, tình 
cảm thân thiện nhất của mảnh đất và con người Hội An nhằm tạo hình ảnh một 
Hội An thuần hậu, mến khách trong lòng du khách và bạn bè gần xa. 

Công Bính 
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4. SẢN XUẤT – TIÊU DÙNG 

* Nhập 8 nghìn củ giống hoa lily cho nông dân Hội An thông tin đăng 
trên Báo Quảng Nam số ra ngày 01/12/2017 

; 
Trạm Khuyến nông - khuyến lâm TP.Hội An vừa cấp 8 nghìn củ giống hoa 

lily cho các hộ dân đăng ký mua giống ở các xã phường Tân An, Cẩm Nam, Sơn 
Phong, Cẩm Châu và Cẩm Hà. Trong đó riêng hộ ông Bùi Quang Trung, nông 
dân sản xuất hoa cây cảnh lâu năm ở phường Tân An nhập về 3.000 củ. 

Đây là loại củ giống nông dân đăng ký mua, do Viện Rau quả Trung ương 
nhập từ Cộng hòa Chi Lê, với giá gần 20 nghìn đồng/củ. Giống hoa này có thời 
gian trồng từ giữa tháng 10 âm lịch đến Tết Nguyên đán sắp tới. Dịp này, Trạm 
Khuyến nông - khuyến lâm thành phố cũng hướng dẫn kỹ thuật và thời gian 
xuống giống để bà con có thêm kiến thức trồng và chăm sóc hoa lily. Qua đó 
góp phần đa dạng mặt hàng hoa cây cảnh tại địa phương và giúp nông dân đạt 
hiệu quả kinh tế cao. 

Lê Hiền 

 

5. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 

* Học sinh Hội An trải nghiệm nghề trồng lúa bài viết đăng trên Báo 
Quảng Nam số ra ngày 01/12/2017 

Trong 3 tuần liên tiếp của tháng 11, tại Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An 
(số 33 Nguyễn Thái Học), Phòng Bảo tàng Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản 
văn hóa Hội An phối hợp với Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu tổ chức tham 
quan, tìm hiểu và trải nghiệm nghề trồng lúa cho gần 200 học sinh khối lớp 6. 

Đây là một trong những tiết học thuộc đề án “Giáo dục di sản trong học 
đường ở Hội An” đang được Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An 
phối hợp với Phòng GD-ĐT thành phố tổ chức thử nghiệm giai đoạn đầu. 

Chủ đề “Nghề trồng lúa quê em” gồm 3 tiết học. Trong đó, tiết học thứ hai 
được thực hiện tại Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An với sự hướng dẫn của cán 
bộ Phòng Bảo tàng Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An. Theo đó, 
học sinh được tham gia 2 nội dung chính: tìm hiểu công cụ, mùa vụ trong nghề 
trồng lúa ở Hội An, trả lời các phiếu câu hỏi; thực hành trải nghiệm công đoạn 
trồng lúa như làm đất, gieo hạt, tưới nước. Tham gia tiết học, ngoài kiến thức về 
nghề trồng lúa, học sinh được phát triển các kỹ năng như: quan sát, đặt câu hỏi, 
viết và miêu tả, trình bày cảm xúc, làm việc độc lập và theo nhóm...  

Khiếu Thị Hoài 

* Phố cổ Hội An: Nước sông Hoài dâng tràn lên đường Bạch Đằng tạo 
cảnh tượng độc đáo thu hút khách du lịch bài viết đăng trên Báo Môi Trường 
và Cuộc Sống số ra ngày 5/12/2017 
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Do ảnh hưởng của trời mưa, mực nước sông Hoài ở thành phố Hội An đã  
dâng cao trong mấy ngày qua. 

Trong ngày 4/12 đã có hiện tượng đoạn giữa đường Bạch Đằng thuộc tuyến 
phố đi bộ trong phố cổ Hội An, gần bùng binh Hội An, sát dòng sông Hoài bị 
nước dâng lên ngập mặt đường ( đoạn cao nhất chừng 5- 10 cm) một đoạn dài. 
Trong khi đoạn đầu đường và cuối Bạch Đằng thì vẫn khô ráo không có hiện 
tượng ngập lụt do nước dâng. 

Tuy nhiên hiện tượng này không gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của 
người dân sống trên đoạn đường Bạch Đằng bị nước ngập. Trái lại hiện tượng 
nước dâng ngập đoạn đường Bạch Đằng đã tạo sự thích thú cho khách du lịch 
khi đến tham quan ngắm cảnh phố cổ Hội An tại đoạn đường này. 

Nhiều khách du lịch tình cờ đi bộ hay đi dạo bằng xe máy hoặc xe đạp khi 
phát hiện ra hiện tượng nước dâng lên ngập một đoạn trên con đường đường 
Bạch Đằng đã thích thú ghi lại những cảnh tượng lạ mắt, độc đáo, hiếm khi bắt 
gặp này bằng máy ảnh hoặc bằng điện thoại di động. 

Theo một người dân sống ở thành phố Hội An cho biết: Mực nước dâng 
cao trên sông Hoài đã diễn ra trong suốt mấy ngày qua nhưng hôm nay mới có 
hiện tượng nước tràn ngập một đoạn trên con đường Bạch Đằng sát dòng sông 
này. 

Dưới đây là những hình ảnh mà PV Tạp chí Môi trường và Cuộc sống ghi 
lại được tại con đường Bạch Đằng, phố cổ Hội An trong buổi chiều ngày 4/12. 

Hồng Sơn 

 

* Hơn 3,22 triệu lượt khách đến tham quan Hội An thông tin đăng trên 
Báo Quảng Nam số ra ngày 6/12/2017 

; 
Theo báo cáo của UBND TP.Hội An, năm 2017 Hội An đã đón hơn 3,22 

triệu lượt khách đến tham quan du lịch, tăng hơn 21%; trong đó lượng khách 
tham quan khu phố cổ đạt 2,38 triệu lượt, tăng 28%; khách lưu trú đạt 1,45 triệu 
lượt, tăng hơn 24% so với năm 2016. 

Trong năm, toàn thành phố có 94 cơ sở lưu trú với 1.471 buồng phòng 
được đưa vào hoạt động, nâng tổng số cơ sở lưu trú hiện có lên 527 với 9.040 
buồng phòng. Đáng chú ý, thành phố đã phê duyệt kế hoạch phát triển mạng 
lưới lưu trú từ nay đến năm 2020 và UBND tỉnh cũng đã ban hành quy chế hoạt 
động kinh doanh loại hình homestay, làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước 
về dịch vụ lưu trú trên địa bàn. 

Quốc Hải 

 

* Du khách thích thú với nghệ thuật Bài Chòi ở Hội An thông tin đăng 
trên Báo Tổ Quốc số ra ngày 09/12/2017 
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Chào mừng sự kiện "Nghệ thuật Bài chòi miền Trung Việt Nam được 
UNESCO ghi danh trong Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân 
loại", tối 8/12, tại Vườn tượng An Hội, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ 
chức chương trình đặc biệt về nghệ thuật Bài Chòi với sự tham gia của nhiều thế 
hệ nghệ nhân hô hát tại Hội An và nhiều tiết mục biểu diễn thú vị. Nhiều khách 
du lịch rất thích thú với nghệ thuật Bài Chòi… 

Đức Hoàng  

 

* Tham vấn cộng đồng về phát triển du lịch ở Cẩm Thanh thông tin đăng 
trên Báo Quảng Nam số ra ngày 11/12/2017 

; 
Hội LHPN xã Cẩm Thanh (Hội An) vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu 

bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Hội An tổ chức tham vấn cộng đồng về dự án “Phát 
triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng tại làng quê Cẩm Thanh”. Hoạt động 
này được tổ chức lần lượt ở 8 thôn nhằm thu hút sự tham gia của nhân dân, nhất 
là những người trong độ tuổi lao động. 

Tại các buổi tham vấn, các bên đã thảo luận nhiều nội dung như: ý nghĩa 
của du lịch cộng đồng, nhận biết và nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong 
phát triển du lịch cộng đồng, những sáng kiến và các điều kiện cần thiết để 
người dân làm du lịch. Nhiều ý kiến đề xuất nên hình thành thêm các mô hình 
mới kết hợp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và các kỹ năng, kiến thức cần thiết để 
nhiều người làm du lịch bằng các nghề nghiệp truyền thống và tiềm năng lợi thế 
của địa phương. Sau hoạt động tham vấn cộng đồng này, Hội LHPN xã Cẩm 
Thanh sẽ tổng hợp để Quỹ môi trường toàn cầu xét duyệt, triển khai dự án tại 
Cẩm Thanh từ năm 2018. 

Lê Hiền 

 

6. HỘI AN – ĐẤT VÀ NGƯỜI 

* Ngày 02/12/2017, Báo Quảng nam đăng bài: Sắc tứ các chùa ở Hội An 

Trong quá trình Nam tiến dưới thời các chúa Nguyễn, tuy không lấy Phật 
giáo làm quốc giáo như thời Lý - Trần, nhưng các chúa Nguyễn lại lấy Phật giáo 
làm chỗ dựa cho chính sách an dân trị quốc. Đi đến đâu người Việt cũng được 
chúa Nguyễn cho xây dựng chùa để thờ Phật. 

Tại Quảng Nam, các dòng thiền được truyền bá và phát triển mạnh mẽ, 
nhưng để lại dấu ấn đặc biệt và phát triển lâu dài phải kể đến thiền phái Lâm Tế 
với vai trò của thiền sư Nguyên Thiều (1648 - 1728) và thiền phái Tào Động với 
vai trò của thiền sư Thích Đại Sán - Thạch Liêm (1633 - 1704). 

Sau khi tham dự giới đàn ở Huế, Quảng Nam, thiền sư Thạch Liêm cư trú ở 
Hội An một thời gian ngắn rồi trở về nước, trong khi đệ tử của thiền sư là Hưng 
Liên - trụ trì chùa Tam Thai viên tịch dẫn đến sự truyền thừa của dòng Tào 
Động tại Hội An, Quảng Nam xem như không còn. Mãi đến khi thiền sư Minh 
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Hải khai sơn chùa Chúc Thánh và thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh thành lập thì 
tình hình Phật giáo Hội An mới ổn định và phát triển. Thiền phái Lâm Tế Chúc 
Thánh ra đời cuối thế kỷ 17, gắn với sự kiện thiền sư Minh Hải - Pháp Bảo đời 
34 dòng Lâm Tế khai sơn chùa Chúc Thánh ở Hội An. Kế tiếp sau này, nhiều 
ngôi chùa được xây dựng tại Hội An như Vạn Đức, Phước Lâm, Viên Giác, Hải 
Tạng, chùa Kim Bửu, Long Tuyền… và được ban sắc tứ dưới thời các vua nhà 
Nguyễn như chùa Chúc Thánh, Vạn Đức, Phước Lâm, Kim Bửu, Long Tuyền. 
Trải qua những biến động của lịch sử, hiện nay chỉ còn 4 tấm bảng sắc tứ được 
lưu giữ trong 4 ngôi cổ tự ở Hội An. Chúng tôi xin giới thiệu những tấm biển 
ngạch sắc tứ gắn liền với lịch sử của các ngôi chùa này. 

Bức hoành Sắc tứ “Chúc Thánh tự” 

Chùa Chúc Thánh hiện tọa lạc tại khối An Phong, phường Tân An, được 
xem là tổ đình của thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh ở Hội An. Chùa do thiền sư 
Minh Hải - Pháp Bảo (1670 - 1746) khai sơn vào năm 1684. Thiền sư thế danh 
là Lương Thế Ân, người làng Thiệu An, huyện Đồng An, phủ Tuyền Châu, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc. Năm Mậu Ngọ (1678), thiền sư đến xuất gia tại chùa 
Báo Tư, tỉnh Phúc Kiến. Khi tròn 20 tuổi thiền sư thọ cụ túc giới với pháp danh 
Minh Hải, tự Đắc Trí, hiệu Pháp Bảo, nối pháp đời 34 tông Lâm Tế. Vào năm 
Ất Hợi (1695), thiền sư theo phái đoàn hòa thượng Thạch Liêm sang tham dự 
giới đàn Thiền Lâm tại Huế. Sau khi tham dự giới đàn, thiền sư vào Hội An để 
đi thuyền về nước. Tại Hội An thiền sư khai sơn chùa Chúc Thánh. Đồng thời 
thiền sư xuất kệ truyền thừa lập thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh. Dòng thiền này 
còn có tên gọi khác là thiền phái Minh Hải - Pháp Bảo. Ban đầu chùa là một am 
nhỏ được xây bằng tranh tre, dần dần các đệ tử kế truyền của tổ sư Minh Hải đã 
sửa chữa, mở rộng trở thành một ngôi chùa có không gian rộng lớn và kiến trúc 
bề thế như hiện nay. 
Bức hoành hiện treo tại chính điện chùa ghi Sắc tứ “Chúc Thánh tự, lạc khoản 
“Khải Định ngũ niên Canh Thân trọng xuân”.         

Bức hoành Sắc tứ “Phước Lâm tự” 

Chùa Phước Lâm hiện tọa lạc tại thôn Cửa Suối, phường Cẩm Hà. Chùa do 
thiền sư Thiệt Dinh - Ân Triêm (1712 - 1796) khai sơn vào giữa thế kỷ 18, 
khoảng năm 1736. Thiền sư Thiệt Dinh – Ân Triêm thế danh là Lê Hiển, người 
xã Bến Đền, phủ Điện Bàn, dinh Quảng Nam xưa. Năm 10 tuổi, thiền sư Thiệt 
Dinh thọ giáo làm đệ tử thiền sư Minh Hải - Pháp Bảo. Đến năm 20 tuổi, thiền 
sư thọ giới cụ túc với pháp danh Thiệt Dinh, tự Chánh Hiển, hiệu Ân Triêm, nối 
pháp đời 35 tông Lâm Tế và thế hệ thứ 2 của thiền phái Chúc Thánh. Lúc đầu 
chùa là một thảo am nhỏ để tu tập thiền, đến đời thứ ba - trụ trì là hòa thượng 
Minh Giác cho xây dựng lại toàn bộ ngôi chùa. Chùa trải qua các lần trùng tu 
vào các năm 1864, 1891, 1965… 

Bức hoành hiện treo tại chính điện chùa ghi Sắc tứ “Phước Lâm tự”, lạc 
khoản “Duy Tân tứ niên cửu nguyệt nhị thập ngũ nhật phụng”.  

Bức hoành Sắc tứ “Long Tuyền tự” 
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Chùa Long Tuyền hiện tọa lạc tại khối Bàu Đưng, phường Thanh Hà. Theo 
các tài liệu cho biết, tổ khai sơn chùa là thiền sư Ấn Nghiêm - Phổ Thoại (1875 - 
1954). Thiền sư thế danh là Nguyễn Văn Thọ, người làng Kim Bồng, nay là xã 
Cẩm Kim. Năm Đinh Hợi (1887), khi vừa tròn 12 tuổi, thiền sư xuất gia với tổ 
Chương Đạo - Quảng Viên tại chùa Chúc Thánh. Đến năm 20 tuổi thiền sư thọ 
giới cụ túc với pháp danh Ấn Nghiêm, pháp tự Tổ Thân, hiệu Phổ Thoại, nối 
pháp đời 39 tông Lâm Tế và thế hệ thứ 6 pháp phái Chúc Thánh. 

Năm Kỷ Dậu (1909), được phật tử hiến cúng khu đất tại ấp Hậu Xá, xã 
Thanh Hà, thiền sư lập một thảo am nhỏ lấy tên là Long Tuyền để tiện việc tu 
niệm. Từ đó, thiền sư Phổ Thoại dần dần xây dựng Long Tuyền thành một ngôi 
chùa có quy mô lớn và bề thế như hiện nay. Bức hoành hiện treo tại chính điện 
chùa ghi Sắc tứ “Long Tuyền tự”, lạc khoản “Bảo Đại bát niên cửu nguyệt cát 
nhật tạo” 

Bức hoành Sắc tứ “Kim Bửu tự”      

Chùa Kim Bửu hiện tọa lạc tại thôn Trung Châu, xã Cẩm Kim. Chùa Kim 
Bửu là một trong những ngôi chùa làng có quy mô bề thế, có lối kiến trúc cổ xưa 
gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của làng Kim Bồng xưa, xã Cẩm 
Kim ngày nay. Chùa được xây dựng vào giữa thế kỷ 18, do dân làng xây dựng 
nên và có tên là Bửu Kim tự, sau dân làng hiến cúng ngôi chùa cho hòa thượng 
Phổ Thoại - trụ trì chùa Long Tuyền. Hòa thượng Phổ Thoại đã đứng ra đại 
trùng tu ngôi chùa và đổi thành Kim Bửu tự. Bức hoành hiện treo tại chính điện 
chùa ghi Sắc tứ “Kim Bửu tự”, lạc khoản “Bảo Đại thập bát niên thập nhất 
nguyệt thập tứ nhật, Lễ Công bộ cung lục”. 

Vài nhận xét     

Về niên đại, qua thông tin ghi trên lạc khoản các bức hoành thì các chùa 
được ban sắc tứ vào thời các vua Nguyễn, trong đó tập trung vào thời các vua 
Duy Tân, Khải Định và Bảo Đại. 

Trong các ngôi chùa được ban sắc tứ thì có 4 ngôi chùa là tổ đình gồm 
Chúc Thánh, Phước Lâm, Vạn Đức và Long Tuyền. Riêng chùa Kim Bửu là một 
trường hợp đặc biệt vì đây là một ngôi chùa làng. Điều này chúng tôi vẫn chưa 
thể giải thích được vì sao chùa lại được ban sắc tứ, trong khi đó ở Hội An một số 
ngôi chùa làng hình thành khá sớm như chùa Hải Tạng, chùa Viên Giác... lại 
không được ban sắc tứ. 

Trải qua những biến động của lịch sử, các ngôi chùa vẫn bảo tồn được 
những nét cổ kính, đặc biệt là các hoành phi, liễn đối, chuông, bia… được các 
thế hệ tăng ni của các chùa quan tâm giữ gìn. Sự hiện diện của các ngôi chùa 
cùng với việc bảo tồn những bức hoành phi cung cấp nhiều thông tin có giá trị 
lịch sử - văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật góp phần nghiên cứu lịch sử - văn hóa Hội 
An, đặc biệt là quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo Hội An nói riêng, 
Quảng Nam nói chung dưới thời các chúa Nguyễn, triều Nguyễn. 

Các ngôi chùa này đã được các cơ quan chức năng tại địa phương đưa vào 
danh mục bảo tồn, lập hồ sơ khoa học. Trong đó các chùa đã được xếp hạng di 
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tích cấp quốc gia như chùa Chúc Thánh, Phước Lâm, Vạn Đức; chùa được xếp 
hạng di tích cấp tỉnh như chùa Kim Bửu và Long Tuyền. Hiện nay các ngôi chùa 
này là điểm tham quan lý tưởng đối với du khách trong và ngoài nước khi đến 
tham quan Đô thị cổ Hội An. 

Phạm Phước Tịnh 

 

* Đưa ẩm thực vào... gốm bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 
5/12/2017 

Hôm qua 4/12, nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày Đô thị cổ Hội An được công 
nhận Di sản văn hóa thế giới, một loạt sản phẩm lưu niệm gốm thủ công mỹ 
nghệ mang dấu ấn ẩm thực phố Hội đã được giới thiệu đến du khách và người 
dân phố cổ. 

Những món ăn là đặc sản ẩm thực của Hội An, từ cao lầu, mỳ Quảng, tam 
hữu, bánh bao, bánh vạc, cơm gà, đến những món ăn nhanh nổi tiếng hấp dẫn 
như ram cuốn, bánh xèo, bánh mỳ,… được biến tấu kỳ diệu qua những sản phẩm 
nhỏ xinh bằng đất sét. Những sản phẩm lưu niệm này cùng chung một tên gọi 
“Dấu ấn ẩm thực Hội An”. Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND 
TP.Hội An chia sẻ, ẩm thực là điểm đặc biệt tạo nên dấu ấn của Hội An, bên 
cạnh cảnh quan, văn hóa truyền thống và những giá trị sống, giá trị nghệ thuật. 
Và “thiên đường ẩm thực” Hội An sẽ đi xa hơn nữa, qua chính các sản phẩm lưu 
niệm được trao gửi đến du khách. Sản phẩm “Dấu ấn ẩm thực Hội An” là hoạt 
động nằm trong chương trình phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2017 
của thành phố. Đây là chương trình nhằm phát triển nhóm sản phẩm lưu niệm, 
tạo sự phong phú các sản phẩm đặc trưng từ làng nghề, chưa kể là cơ hội để đưa 
ẩm thực Hội An đi xa hơn. 

Nguyên liệu chính tạo nên các sản phẩm này là đất sét công nghiệp với tính 
năng mềm dẻo, đồng thời ưu việt hơn là có thể tự sản xuất được từ đất thường, 
khắc phục tình trạng nguồn nguyên liệu đất sét tự nhiên ngày càng hạn chế. 
Bằng các kỹ thuật tạo tác, những sản phẩm mỹ nghệ sẽ ra đời - với ý nghĩa là ấn 
phẩm thu nhỏ từ các món đặc sản của Hội An. Khởi đi từ ý tưởng của nghệ nhân 
Mai Nguyễn Minh Lan Phương (TP.Hồ Chí Minh), với sự kết hợp tài tình giữa 
nghệ thuật tạo hình món ăn và nghệ thuật tạo hình sản phẩm thủ công, mỗi sản 
phẩm lưu niệm như vậy sẽ mang theo nó thông điệp riêng. “Những món ăn Hội 
An tôi thích từ lâu. Nhưng sản phẩm lưu niệm của Hội An tôi chỉ mới thấy lồng 
đèn. Tham vọng của tôi là muốn người ta đến Hội An, thưởng thức ẩm thực ở 
đây và có thể mang nó về với người thân của mình từ vóc hình thu nhỏ của 
chính món ăn đó. Du khách có thêm một món quà lưu niệm mang về, người dân 
làng nghề có thêm thu nhập, và ẩm thực Hội An được quảng bá rộng hơn” - 
nghệ nhân Lan Phương chia sẻ. 

Nguyễn Viết Lâm và Lê Minh Nhật là hai chàng trai của làng gốm Thanh 
Hà, từ thuở bé đã theo cha ông làm gốm. Sự trăn trở về đầu ra cho sản phẩm 
gốm của làng nghề mình đã là cầu nối để họ gặp gỡ nghệ nhân Mai Nguyễn 
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Minh Lan Phương. Tiếp thu các kỹ thuật để làm ra nguyên liệu đất sét công 
nghiệp, cộng với tay nghề xoay chuốt gốm, hai chàng trai đã mang về làng mình 
những mẫu mã mới từ gốm. Chính họ sẽ là người truyền lại các kỹ thuật này cho 
những nghệ nhân của làng gốm mình. Nguyễn Viết Lâm nói, hy vọng sự kết hợp 
tinh tế giữa ẩm thực và gốm sẽ tạo nên điều thú vị cho du khách, cùng với đó là 
kỳ vọng về một hướng đi của làng gốm có tuổi đời hàng trăm năm này. “Mình 
hy vọng từ chuỗi sản phẩm mới này sẽ kích hoạt đầu ra cho các sản phẩm làng 
nghề gốm, đồng thời sẽ là cách để kéo những người trẻ từ làng về làng gốm, giữ 
gìn một làng nghề truyền thống có hàng trăm năm” - Viết Lâm nói. 

Một bộ 9 sản phẩm lưu niệm mang tên “Dấu ấn ẩm thực Hội An” được kỳ 
vọng sẽ là hướng đi phù hợp để bảo tồn và phát triển làng nghề gốm Thanh Hà. 
Bộ sản phẩm này cũng sẽ được hỗ trợ đến các cơ sở sản xuất để tham gia 
chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm” của thành phố. Để sản phẩm phát 
triển mạnh mẽ hơn, theo ông Nguyễn Thế Hùng, từ mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc, 
bao bì sản phẩm còn cần tiếp tục hoàn thiện để tương đồng với món ăn thực ở 
ngoài, mang lại ấn tượng cho du khách. “Cần đúc kết, giới thiệu quy trình chế 
biến, chế tác để tăng thêm sự hấp dẫn của sản phẩm. Đồng thời tìm cách tăng 
cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, đẩy 
mạnh liên kết với các đơn vị lữ hành, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành 
phố” - ông Nguyễn Thế Hùng nói. 

Đưa đặc trưng ẩm thực thành các sản phẩm lưu niệm, để thêm một cách 
quảng bá cho đặc sắc của vùng đất, đồng thời tạo nên sức hấp dẫn đối với một 
đô thị di sản hội tụ nhiều yếu tố để được yêu thích như Hội An, bộ sản phẩm 
“Dấu ấn ẩm thực Hội An”, hẳn còn mang nhiều ý nghĩa hơn vậy… 

Lê Quân – Minh Hải 

 

* Biến xóm chài thành "ngôi làng cổ tích" bài viết đăng trên Báo Quân 
Đội Nhân Dân số ra ngày 8/12/2017 

Đến giờ, người dân làng ven biển An Bàng (xã Cẩm An, TP Hội An, tỉnh 
Quảng Nam) vẫn chưa tin rằng cuộc sống của gia đình mình đã thay đổi nhanh 
chóng như thế. Những ngôi nhà đơn sơ, xiêu vẹo trước đây, nay trở thành những 
homestay. Người xây "ngôi làng cổ tích" đó là Lê Ngọc Thuận đã dẫn chúng tôi 
khám phá “An Bang Seaside Village” trong một ngày nắng dịu. 

Bài học 300 triệu đồng cho giấc mơ homestay 

Nhìn Lê Ngọc Thuận ngoài đời, khó có thể đoán rằng anh mới bước vào 
tuổi 38. Thuận tự nhận mình già trước tuổi. Tuy nhiên, bà con ở An Bàng cứ 
quen gọi là chàng trai trẻ, nên Thuận tự tin thấy mình có sức trẻ để giúp đỡ, 
hướng dẫn người dân nơi đây phát triển du lịch cộng đồng. 

Nhớ lại cách đây 5 năm, khi khu homestay đầu tiên Thuận dựng lên với tên 
gọi “An Bang Seaside Village” (Làng du lịch ven biển An Bàng) đã bắt gặp 
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những cái nhìn e ngại của người dân. Bởi ở đây, người dân truyền đời từ thế hệ 
này đến thế hệ khác chỉ biết ra khơi bám biển, chứ làm du lịch thì... nghe xa xôi 
ở tận đâu đó. Thuận thì cứ bền bỉ làm, rồi vận động bà con. Anh chia sẻ: “An 
Bàng chỉ là một làng nhỏ, nghèo khó. Thuyền ghe nhỏ nên bà con chỉ đi đánh 
bắt gần bờ, thu nhập chẳng đáng là bao. Mình đến tận nhà, động viên mọi người. 
Để thuyết phục được, mình phải làm ra sản phẩm”... 

Khu homestay của Thuận dựng trên mảnh đất của gia đình, nơi cách đây 
hơn 20 năm các thế hệ trong gia đình Thuận từng sinh sống. Từ gian nhà ngói ba 
gian, Thuận cải tạo theo kiến trúc dân dã, đóng trần để trời nắng nóng có thể 
dùng điều hòa, hiên nhà lợp lá dừa, bộ bàn ghế gỗ cũ sơn lại với nhiều màu bắt 
mắt. Ngả lưng trên chiếc giường bằng tre đặt đệm êm, cầm cuốn sách, thả hồn 
trong những câu chuyện hay, bên tai rì rào tiếng sóng biển đã tạo nên một khung 
cảnh nên thơ cho những du khách ở xa, nơi phố thị muốn tìm đến ẩn mình. 
Khung cảnh hiền hòa, nhà mái đơn sơ vậy thôi, nhưng giá cả khi so sánh với các 
khu nghỉ dưỡng, khách sạn trên phố cổ Hội An lại không phải là rẻ. Giá cho mỗi 
phòng ở homestay An Bàng dao động từ 80 đến 150USD. 

“Thực ra, để có hệ thống homestay An Bàng hoạt động quy mô và được du 
khách gần xa biết đến như ngày hôm nay, mình đã "nếm" rất nhiều bài học 
xương máu nhớ đời!”-Lê Ngọc Thuận bộc bạch. 

Tốt nghiệp THPT, Thuận đi làm thuê cho các nhà hàng ở phố cổ Hội An 
với khát vọng sẽ học hỏi được nhiều, sau này tìm kiếm tương lai trên chính quê 
hương mình. Cho đến một ngày, anh gặp người bạn nước ngoài. Người bạn này 
đã chắp cánh cho giấc mơ khởi nghiệp luôn ẩn sâu trong tâm trí Thuận, khi chỉ 
ra rằng, mô hình du lịch cộng đồng (homestay) đang rất phát triển ở các nước 
lân cận, chẳng hạn như Thái Lan. Đồng hành với người bạn nước ngoài, năm 
2005, Thuận về mảnh đất của gia đình mình, hỏi thuê cả những căn nhà của 
người dân, rồi đầu tư nguyên vật liệu dựng những ngôi nhà homestay, chưa đầy 
hai năm, vốn liếng tích cóp và đi vay của bạn bè, người thân là 300 triệu đồng 
mất sạch. 

"Nhạc trưởng" giữ nét văn hóa vùng biển 

Dẫn chúng tôi vào từng căn nhà, ngắm từng góc vườn, Lê Ngọc Thuận say 
sưa kể, rằng khi xác định làm mô hình du lịch cộng đồng, anh đặt mình vào địa 
vị là người cung cấp dịch vụ và hưởng thụ dịch vụ. Vậy mình phải cung cấp cho 
người hưởng thụ cái gì? An Bàng xưa chỉ là một làng biển đơn thuần, nhưng nét 
văn hóa lại có sức cuốn hút rất kỳ lạ. Làng nhỏ, những căn nhà gỗ ba gian đượm 
màu thời gian, buổi tối, cảnh những người vợ, người con giúp cha dong thuyền 
ra khơi; sáng sớm họ lại hồ hởi ra bờ biển để đón những chiếc thuyền về đầy cá 
tôm… Khung cảnh bình dị thân thương ấy giúp Thuận “vẽ” nên bức tranh cho 
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cư dân nơi đây, khi điền vào chỗ trống trong những khoảnh vườn, bãi cát những 
căn phòng, ngôi nhà đượm màu sắc. 

Ban đầu, Thuận thuê đất của bà con, dựng nên những ngôi nhà, kể một câu 
chuyện riêng cho từng ngôi nhà ấy gắn với những kỷ niệm của chủ, nào Nhà 
chuối-bởi nhà có khu vườn trồng chuối, nào Nhà con sóc, Nhà sồi, Nhà ẩn 
dấu… Để vận hành những ngôi nhà ấy, Thuận thuê chính chủ nhà làm từ công 
tác lễ tân, dọn phòng, bảo vệ. Nhưng khi khu homestay phát triển, thu hút đông 
đảo du khách nước ngoài, đồng nghĩa với việc phải biết ngoại ngữ. Vậy là 
Thuận cùng những người bạn mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho người dân. 
Nhận thấy cách làm của Thuận được người dân hưởng ứng, chính quyền xã Cẩm 
An đã tạo điều kiện mở phòng học ngay trung tâm hành chính xã; thuê giáo viên 
về dạy cho con em trong làng, lớp học còn thu hút cả khách du lịch bước lên bục 
giảng. 

Khi thực sự bước vào làm, Thuận và người dân An Bàng nhận ra rằng, điều 
cuốn hút du khách đến với làng du lịch ven biển nhỏ xinh này chính là nét văn 
hóa đời thường ngay trong chính ngôi nhà của họ; là nụ cười thân thiện, lời chào 
cởi mở khi du khách rảo bước tham quan đường làng; là những hàng rào, cổng 
nhà nối nhau để khách có thể tự do đi xuyên qua khám phá. 

Trực tiếp thiết kế từng ngôi nhà, Thuận bày cách duy trì và hướng dẫn 
người dân làm homestay. Sau một thời gian thuê đất, Thuận bán lại cho chủ nhà 
những mô hình đó, rồi cứ thế, những ngôi nhà du lịch cộng đồng nối tiếp mọc 
lên. Đến nay, 60% số hộ dân An Bàng làm du lịch homestay, trong đó thu nhập 
bình quân mỗi hộ gia đình 40-45 triệu đồng/tháng; nếu làm công ăn lương trong 
những ngôi nhà homestay của Thuận, thu nhập khoảng 12-15 triệu đồng/tháng 
(tính cả yếu tố cho Thuận thuê đất). “Làm du lịch cộng đồng, yếu tố tiên quyết 
không phải là tiền. Bởi nếu có nhiều tiền, mình dựng lên những căn biệt thự 3-4 
tầng, xếp đặt trong nhà những tiện nghi đắt tiền, thì không thể thu hút khách bền 
vững được. Nếu thế, họ tìm chọn khách sạn trên phố, chứ về homestay làm gì. 
Vậy mình phải phát huy vốn văn hóa của người dân, họ làm theo mình cũng 
đồng nghĩa với việc họ đang giữ văn hóa của cha ông họ để lại. Đời họ làm tốt, 
đời con của họ sẽ tiếp nối. Và khi thấy cộng đồng ấy có đời sống tinh thần, vật 
chất tốt, thì chính quyền sẽ có những chính sách bảo tồn, gìn giữ. Nếu không, 
những làng nhỏ ven biển sẽ lại rơi vào tay những tập đoàn lớn, như đã xảy ra ở 
nhiều vùng quê khác”-Thuận lý giải cho sự phát triển Làng du lịch ven biển An 
Bàng hiện nay như thế. 

Ví Lê Ngọc Thuận như "nhạc trưởng”, chị Văn Thị Mai cho biết, trước đây 
gia đình chị cũng chỉ chông chờ vào những lần đi biển của chồng, lại nuôi ba 
đứa con đang độ tuổi lớn, ăn học tốn kém. Khi Thuận đến đặt vấn đề thuê đất để 
làm homestay, gia đình chị Mai cũng băn khoăn lắm, nhưng rồi quyết định cho 
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Thuận thuê. Chị Mai nói: “Chú Thuận đã xây nên ngôi nhà với những căn phòng 
mà trước đó có lẽ cả cuộc đời chúng tôi chưa dám ước mơ. Chú tư vấn cho con 
gái lớn của tôi đi học quản trị du lịch, cấp học bổng cho con gái thứ ba đang học 
lớp 9. Ba đứa con của tôi đều được chú động viên rồi cho đi học lớp tiếng Anh 
miễn phí. Giờ đứa nào cũng giao tiếp khá tốt với người nước ngoài, về nhà còn 
hướng dẫn cha mẹ. Tôi cho chú thuê đất làm homestay, chú thuê vợ chồng tôi 
làm phục vụ, trông coi ngôi nhà. Chúng tôi cố gắng tiết kiệm, sau này các cháu 
lớn, sẽ mua lại những căn phòng homestay của chú Thuận để các cháu tiếp tục 
kinh doanh”. 

Không chỉ riêng gia đình chị Mai, trong 5 năm qua và cho đến giờ, Thuận 
đã nhận đỡ đầu và cấp học bổng cho khá nhiều trẻ nhỏ của An Bàng có cơ hội 
đến trường. 

Vẽ tiếp những ngôi nhà mơ ước 

Niềm vui đến với cộng đồng làng chài ven biển An Bàng, khi tháng 5/2017, 
Tổng cục Du lịch Việt Nam trao giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN giai đoạn 
2016-2018 cho cụm homestay ven biển An Bàng (TP Hội An), vì đáp ứng được 
các tiêu chuẩn về dịch vụ buồng phòng, quản lý, gần địa điểm du lịch, an ninh, 
an toàn cùng các nguyên tắc bền vững. 

Hồ hởi kể thành quả của cộng đồng người dân An Bàng, trên gương mặt 
sạm đen bởi nắng biển của Lê Ngọc Thuận cũng lấp lánh niềm vui, khi anh khoe 
hôm 27/10 vừa qua, The Chi Villa do Thuận thiết kế nằm giữa làng An Bàng 
được Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao giải Nhất cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước”. Đặt 
tên The Chi Villa vì chủ của mảnh đất này tên là Chi, Thuận thuê trong 10 năm. 
Villa có 4 phòng ngủ, đẹp và đạt theo tiêu chuẩn “ngôi nhà mơ ước”, giá cho 
thuê căn villa này một ngày đêm là 10 triệu đồng, thế nhưng từ lúc đưa vào vận 
hành đến nay gần một năm, ngôi nhà chưa một ngày vắng khách. 

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Thuận bày tỏ muốn làm rất nhiều, 
Thuận đang tiếp tục đi xây những “ngôi nhà mơ ước”, tới đây sẽ là làng ven biển 
Cẩm Thanh, làng nước mắm truyền thống Bình Dương (TP Hội An); rồi cả một 
số bạn bè, những người muốn xây dựng homestay ở các làng ven biển Quảng 
Bình, Quảng Trị, hay Quảng Ngãi cũng đang theo Thuận để học hỏi…Đi trên 
bãi biển An Bàng, sóng rập rờn xô bờ cát mịn, quang cảnh sạch sẽ, chốc chốc lại 
có một nhân viên vệ sinh thu lượm cọng rác do sóng đẩy vào; những du khách 
châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc bình thản đẩy xe cùng con nhỏ nô đùa, lăn mình 
trên cát, mới cảm nhận hết sự đổi thay của làng chài cũng như hiệu quả của du 
lịch cộng đồng nơi đây. 

Vương Hà 
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* Đêm gala bài chòi tại Hội An bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra 
9/12/2017 

; 
Bộ Việt Nam" được UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi 

vật thể đại diện nhân loại, tối 8/12, tại TP.Hội An, Trung tâm VH-TT thành phố 
tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt - đêm gala bài chòi phục vụ người dân 
và du khách. 

Chương trình không chỉ thể hiện niềm tự hào về một loại hình nghệ thuật 
dân gian, mà còn là dịp tôn vinh những đóng góp của nhiều thế hệ nghệ nhân hô 
hát bài chòi trên địa bàn TP.Hội An. Lần đầu tiên, khán giả và du khách được 
chứng kiến một chương trình nghệ thuật có sự tham gia của lớp nghệ nhân bài 
chòi tiền bối cùng trình diễn với các nghệ sĩ trẻ, trong một không gian trân trọng 
và nhiều cảm xúc. 

Được biết, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là một loại hình nghệ 
thuật đa dạng kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa và văn học. Bài chòi 
có hai hình thức chính: chơi bài chòi và trình diễn bài chòi. 

Chơi bài chòi liên quan đến một trò chơi thẻ bài trong chòi tre, thường tổ 
chức vào dịp Tết Nguyên đán. Trong các buổi trình diễn bài chòi, anh chị hiệu 
biểu diễn hô hát trên chiếu cói, hoặc di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong sân 
với những ca từ vui nhộn, ý nghĩa hay những bài học đạo đức, thể hiện tình yêu 
quê hương đất nước, sự gắn kết cộng đồng và những kinh nghiệm trong cuộc 
sống.  

Từ xa xưa, nghệ thuật bài chòi là một hình thức sinh hoạt văn hóa và giải 
trí trong cộng đồng làng xã. Người trình diễn và gia đình họ đóng vai trò quan 
trọng trong việc bảo vệ các hình thức thực hành bằng cách giảng dạy các bài 
bản, kỹ năng ca hát, kỹ thuật trình diễn và phương pháp làm thẻ bài cho các thế 
hệ trẻ. 

Hầu hết, nghệ nhân đều được học kỹ năng, kỹ thuật hô, hát bài chòi trong 
gia đình, chủ yếu thông qua phương pháp truyền miệng. Tuy nhiên, một số nghệ 
nhân bài chòi ngày nay cũng truyền dạy kiến thức và kỹ năng trong các hội, các 
câu lạc bộ và trường học. 

Tại Hội An, kể từ khi du lịch phát triển, bài chòi từ một hình thức diễn 
xướng dân gian đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ du khách. 
Hầu hết các chương trình đều mang đến cho khách nhiều thích thú. Ngày nay, 
nghệ thuật hô hát bài chòi đã trở thành một hoạt động văn hóa không thể thiếu 
trong các sự kiện quan trọng của Hội An, nhất là vào các dịp lễ tết… 

Minh Quân – Vĩnh Lộc 

 

* Bước chậm qua phố Hội bài viết đăng trên Báo Người Lao Động số ra 
ngày 10/12/2017 
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Phố cổ Hội An có lẽ là một trong những điểm du lịch ở xứ ta mà du khách 
muốn trở đi trở lại. Và mỗi lần quay về lại thấy lạ mà quen, như hành trình trở 
về chốn xưa. 

Người ta bảo: Phố Hội là nơi thời gian như chậm lại. Để con người tạm rời 
bỏ cái nhộn nhịp, hối hả nhiều khi điên cuồng luôn tranh cướp, chiếm đoạt mọi 
thứ của thời công nghệ số. Là nơi để lắng nghe tiếng nói của lòng mình vốn dĩ 
như chìm lấp vào ngổn ngang tham vọng, hay nghe tiếng thở của mình rất khẽ.  

Ở Hội An không ai không muốn làm phiền bạn và bạn cũng muốn tôn trọng 
thế giới riêng tư của người khác. Kể cả những đôi bạn trẻ về đây chụp đám cưới 
cũng chỉ gây lao xao vài con phố một khoảng ngắn rồi lại trả sự bình yên cho nó. 
Dù phố Hội luôn đông khách nhưng đông đúc mà không nhộn nhạo, cảm giác an 
toàn ở một thành phố xa lạ hiện diện ở đây. Những mảng tường rêu phong mang 
màu thời gian, những gánh hàng rong trên phố, màu sắc của những chiếc đèn 
lồng, ẩm thực đường phố hay những con người lịch thiệp nhỏ nhẹ... 

Mỗi người đến Hội An lại tìm cho mình một lý do riêng. Đôi khi bạn cảm 
thấy Hội An tẻ nhạt nhưng vì bạn chỉ ở chưa quá một tuần. Ở lâu hơn, bạn sẽ 
thấy vẻ đẹp ở mọi nơi, chỉ có điều bạn có phát hiện ra nó hay không thôi. Hãy 
nhìn bằng ánh mắt của trẻ thơ luôn thích khám phá, luôn tự đặt câu hỏi về mọi 
chuyện thay vì mắc vào những cái khuôn mặc định của người có tuổi. 

Việt Văn 

7. NGƯƠI TỐT – VIỆC TỐT 

* Dạy ngoại ngữ miễn phí ở đảo bài viết đăng trên Báo Thanh Niên số ra 
ngày 02/12/2017 

Một nữ Bí thư Đoàn vừa mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí để giúp học sinh ở 
xã đảo Tân Hiệp (TP.Hội An, Quảng Nam) sớm tiếp cận với ngoại ngữ, thậm 
chí còn “mở rộng” thành phần học viên ra với mọi người dân Cù Lao Chàm. 

Nằm bên hông chợ hải sản Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) là trụ sở Văn phòng 
hướng dẫn tham quan du lịch của Lê Thị Bích Công, 26 tuổi. Tuy nhiên, hơn 1 
năm nay, không gian này đã trở thành lớp học đặc biệt vào buổi tối thứ bảy và 
sáng, tối (2 buổi) trong ngày chủ nhật. Không ai khác, chính Lê Thị Bích Công 
là người trực tiếp đứng lớp và tình nguyện giảng dạy miễn phí cho học sinh trên 
địa bàn xã đảo. 

Lâu nay, nhiều người vẫn biết đến Công trong vai trò bí thư Đoàn xuất sắc 
hay một hướng dẫn viên “có tiếng tăm” ở xã đảo Tân Hiệp. Thế nhưng, riêng 
với người dân Cù Lao Chàm và đặc biệt với những học trò, hình ảnh “cô giáo” 
Lê Thị Bích Công càng in đậm hơn khi gắn 
với lớp học tiếng Anh miễn phí. 

 

So với các 

bạn ở nơi khác 

thì các em 



 25 

Năm 2015, Lê Thị Bích Công tốt nghiệp 
ĐH ngoại ngữ Đà Nẵng chuyên ngành tiếng 
Anh và có khoảng thời gian 1 năm thử thách 
với lĩnh vực lữ hành. Đến đầu năm 2016, chị 
quyết định về quê cũ ở xã đảo Tân Hiệp, giữ 
chức Bí thư Đoàn xã và tiếp tục hoạt động du 
lịch. Khi doanh thu từ văn phòng hướng dẫn 
và lương cán bộ đoàn phần nào giúp ổn định 
đời sống, chị lập tức thực hiện kế hoạch mở 
lớp tiếng Anh miễn phí. “So với các bạn ở nơi 
khác thì các em ngoài xã đảo thiệt thòi rất 
nhiều. Khi còn là sinh viên, mình đã từng ấp 
ủ sẽ mở một lớp tiếng Anh dạy miễn phí như 
vậy, nhưng mãi đến bây giờ mới thực hiện 
được”, Công cười nói. 

Để tạo hứng thú và giúp các em tiếp thu 
bài nhanh, trong quá trình dạy học, nữ thủ 
lĩnh Đoàn thường nghĩ ra những cách dạy mới 
như cho các em nhận biết chữ bằng các đồ 
vật, hay “đan xen” những bài hát tiếng Anh 
quen thuộc trong quá trình dạy. “Tiếng Anh là môn rất khó tiếp cận nên trong 
quá trình giảng dạy mình phải lồng vào đó cái mới để tạo hứng thú cho các em, 
kích thích sự ham học, ham đọc của các em”, Công chia sẻ. Như em Trần Thị Ly 
Ly (lớp 6) theo học lớp tiếng Anh của “cô giáo” Công từ khi mới khai giảng, giờ 
đã nói tiếng Anh lưu loát hơn. Em kể, nhờ sự chỉ bảo tận tình của cô mà em 
càng ngày càng thấy hứng thú, tự tin với môn tiếng Anh. 

Lớp học thú vị này mở 3 buổi/tuần, với 20 em học sinh từ lớp 4 đến lớp 7 
theo học. Sau hơn 1 năm kèm cặp, qua theo dõi chị thấy các em tiếp thu bài vở 
rất nhanh, đa số nắm được kiến thức căn bản và có thể giao tiếp với nhau bằng 
tiếng Anh. “Lớp học đặc biệt này tuy có nhiều lứa tuổi, trình độ nhưng ai cũng 
có điểm chung là say mê học tiếng Anh”, chị Bích Công bảo. 

Mạnh Cường 

  8. AN NINH – TRẬT TỰ 

* “Tàu ma” vô chủ ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam 
thông tin đăng trên Báo Người Lao Động số ra ngày 01/12/2017 

Một chiếc tàu sắt vô chủ không số hiệu với nhiều vật dụng ghi chữ nước 
ngoài vừa trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam, khiến nhiều người dân tò mò. 

Chiều 1/12, thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa Đại, 
đóng tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phát hiện một tàu sắt 
không số hiệu trôi dạt vào khu vực bờ biển Hà My Đông B, phường Điện 
Dương, TX.Điện Bàn, tờ Thanh Niên đưa tin. 

ngoài xã đảo 

thiệt thòi rất 
nhiều. Khi còn 

là sinh viên, 

mình đã từng 

ấp ủ sẽ mở một 
lớp tiếng Anh 

dạy miễn phí 

như vậy, nhưng 

mãi đến bây 

giờ mới thực 

hiện được 

 

Lê Thị Bích Công, Bí thư 
Đoàn xã Tân Hiệp 
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Theo thượng tá Ba, vào lúc 4h cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của 
người dân có một tàu sắt đang trôi dạt vào khu vực bờ biển Hà My Đông B. 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực nơi phát hiện con 
tàu để tiến hành cứu hộ, đồng thời kiểm tra. 

Theo tờ Lao Động, qua kiểm tra, trên tàu không có người, thân tàu không 
có số hiệu, vỏ tàu sơn màu xanh, đã bị hoen rỉ. Con tàu dài 27m, rộng khoảng 
8m, tàu có 1 máy chính, 2 máy nhỏ, trên tàu có một số đồ dùng như quần áo, 
chén đũa, nước uống và các mẫu giấy nhỏ ghi chữ Trung Quốc. Đồn Biên phòng 
Cửa Đại đã kiểm tra, lập biên bản và đang tiến hành xử lý theo quy định. 

Trả lời báo Thanh Niên, thượng tá Ba nói: “Qua kiểm tra, chúng tôi tìm 
thấy trên tàu có một số mẫu giấy nhỏ ghi chữ Trung Quốc”. 

Hiện, đồn Biên phòng Cửa Đại đã lai dắt tàu con tàu lạ vào bờ, lập biên bản 
và đang tiến hành xử lý theo quy định. 

Bích Ngọc  

* Hội An cấm đỗ xe trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm phố cổ bài 
viết đăng trên Báo VTV.vn số ra ngày 11/12/2017 

UBND TP Hội An đã phê duyệt phương án cấm đậu đỗ ô tô trên các tuyến 
đường dẫn vào trung tâm thành phố trước tình trạng lượng khách du lịch không 
ngừng gia tăng. 

Trong những năm gần đây, lượng khách du lịch tới Hội An không ngừng 

gia tăng, kéo theo các phương tiện tham gia giao thông cũng tăng nhanh, đã tạo 

áp lực không nhỏ về giao thông đối với phố cổ Hội An. UBND TP Hội An đã 

phê duyệt phương án cấm đậu đỗ ô tô trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm 
thành phố.  

Về lâu dài thành phố sẽ triển khai xây dựng các bãi đỗ xe quy mô lớn. 
Thống kê cho thấy, hiện Hội An có khoảng 25.000 xe mô tô, gắn máy; trên 500 

ô tô của các tổ chức trung tâm lữ hành, khách sạn cùng 220 đầu xe của 4 hãng 
taxi hoạt động trên địa bàn. 

Ánh Kim 
 

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; 
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- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 
- Các phòng, ban, đoàn thể; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VP. 

 
 
 


