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Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 14/6 đến ngày 30/6/2019 

Từ ngày 14/6 đến ngày 30/6/2019 các báo đã có khoảng 30 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 

* CNN ca ngợi Hội An là một trong những đô thị cổ đẹp nhất Đông Nam 
Á (Báo Tin tức, 17/6/2019), Hội An là một trong những đô thị cổ đẹp nhất 
Đông Nam Á (Truyền hình Thông tấn) 

Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới vào năm 1999, phố cổ 
Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất của những thương lái Pháp, Nhật 
Bản và Trung Quốc,… Trải qua thăng trầm của lịch sử, khu phố cổ này mang 
những nét đẹp cổ kính, bình yên đến lạ. Đến nay, Hội An vẫn giữ được vẻ đẹp như 
xưa và là một trong những thành phố được CNN bình chọn là đô thị cổ đẹp nhất.  

https://baotintuc.vn/du-lich/cnn-ca-ngoi-hoi-an-la-mot-trong-nhung-do-thi-co-
dep-nhat-dong-nam-a-20190617195247245.htm 

* Thành lập Hội Du lịch Cù Lao Chàm, bài viết đăng trên Báo Quảng 
Nam, số ra ngày 19/6/2019 

Chiều 18/6, tại TP.Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức Đại hội 
thành lập Hội Du lịch Cù Lao Chàm lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2022. Nhằm quy tụ 
các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tuyến Cù Lao Chàm về một mối cùng hoạt 
động và phát triển theo mục tiêu, tôn chỉ nhất định hướng đến sự phát triển chuyên 
nghiệp, bền vững và ổn định. 

http://baoquangnam.vn/du-lich/201906/thanh-lap-hoi-du-lich-cu-lao-cham-
859310/ 

2. SỰ KIỆN –VẤN ĐỀ 

* Xã đảo Tân Hiệp công bố đạt chuẩn nông thôn mới, thông tin đăng trên 
Báo Quảng Nam số ra ngày 14/6/2019 

 Mặc dù xuất phát điểm thấp với 3 tiêu chí nhưng sau 8 năm triển khai xây 
dựng NTM (2011 - 2018), xã đảo đã đạt tất cả 19 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn khởi 
sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Thu nhập 
bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng/năm, cao nhất so với các xã xây dựng 
NTM của Quảng Nam. Với thành quả đạt được, sau những năm phấn đấu về mọi 
mặt. Xã Tân Hiệp đã được UBND tỉnh công nhận là xã đảo đạt chuẩn nông thôn 
mới. 
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http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201906/xa-dao-tan-
hiep-cong-bo-dat-chuan-nong-thon-moi-858666/index.htm 

* Khởi nghiệp bằng du lịch sinh thái kích thích người trẻ, bài viết đăng 
trên Báo Công thương số ra ngày 17/6/2019 

Hội An đang phấn đấu xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa và du lịch nên 
những ý tưởng khởi nghiệp cũng được định hình theo xu hướng này. Không ít 
những người trẻ hiện nay đã khởi nghiệp trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch 
sinh thái. Hội An là đô thị du lịch, hoạt động kinh tế và các lĩnh vực phát triển khác 
đều xoay quanh du lịch trong đó một số doanh nghiệp trẻ đã rất thành công. 

* Hội An khai trương điểm tham quan trình diễn nghề xí mà, bài viết 
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 17/6/2019 

Sắp tới, du khách đến Hội An vừa có cơ hội được thưởng thức món ăn truyền 
thống xí mà, vừa được chứng kiến cách thức chế biến, trình diễn nghề đặc biệt này. 
Điểm tham quan trình diễn nghề xí mà sẽ khai trương đón khách vào ngày 19.6 tới 
đây tại nhà số 45/17 đường Trần Hưng Đạo. 

http://baoquangnam.vn/du-lich/201906/hoi-an-khai-truong-diem-tham-quan-
trinh-dien-nghe-xi-ma-859072/ 

* Quảng Nam: Nhiều cơ hội việc làm ngành du lịch, bài viết đăng trên Báo 
Dân sinh, số ra ngày 17/6/2019 

Việc ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn đang đầu tư hoạt động trong lĩnh vực 
du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã mang đến hàng nghìn cơ hội việc làm với 
mức đãi ngộ hấp dẫn. 

Theo số liệu từ phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An, ngành du lịch Hội An hiện sử 
dụng hơn 14.000 lao động, chủ yếu làm việc ở các công ty lữ hành, vận chuyển và 
cơ sở lưu trú, trong đó trình độ lao động làm việc tại các cơ sở lưu trú đã qua đào 
tạo từ sơ cấp trở lên đạt tỷ lệ 65%, kể cả hình thức tự đào tạo tại các doanh nghiệp. 

http://baodansinh.vn/quang-nam-nhieu-co-hoi-viec-lam-nganh-du-lich-
d99572.html 

* Phát triển kinh tế phường Cửa Đại, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam, 
18/6/2019 

Là phường ven biển, Cửa Đại được TP.Hội An định hướng phát triển thành 
vùng kinh tế động lực, kết nối với vùng du lịch biển đảo Cù Lao Chàm một cách 
bền vững... Kinh tế phường Cửa Đại không chỉ khai thác những tiềm năng hiện có 
như đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, kinh doanh dịch vụ du lịch ở Cửa 
Đại cũng phát triển khá tốt, hằng năm có hàng trăm lượt khách đến tham quan và 
nghỉ dưỡng, đời sống nhân dân Cửa Đại ngày càng được nâng cao, đời sống kinh tế 
ổn định. Tuy nhiên đi liền với việc phát triển kinh tế cũng cần có sự gắn kết hài 
hòa giữa việc khai thác, phát triển kinh tế với các hoạt động bảo tồn, tôn tạo cảnh 
quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững. 

http://baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201906/phat-trien-kinh-te-
phuong-cua-dai-859189/ 
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* Học hè cùng thiên nhiên, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 
19/6/2019 

 Làm thế nào để con trẻ có một kỳ nghỉ hè bổ ích, thoải mái sau những ngày 
tháng đánh vật với con chữ trên ghế nhà trường là giải pháp được nhiều bậc cha mẹ 
lựa chọn. 

Với mục đích giúp trẻ được hòa mình cùng thiên nhiên, yêu quý cây cỏ, hơn 
thế nữa là giáo dục con trẻ về ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ. 
Một số cơ quan chức năng đã phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức chương 
trình dã ngoại, tham quan trải nghiệm thật ý nghĩa tại các Khu du lịch sinh thái trên 
địa bàn tỉnh như Hội An, Triêm Tây,… để bọn trẻ rèn luyện sức khỏe, kỹ năng làm 
việc nhóm, kiến thức xã hội. 

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201906/hoc-he-cung-thien-nhien-
859381/ 

* Hội An tiến đến loại trừ bệnh phong, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam 
số ra ngày 25/6/2019. 

Năm 2008, Hội An có 65 trường hợp mắc bệnh phong, sau 10 năm theo dõi 
và điều trị, con số đó đã được thay đổi chỉ còn 13 trường hợp và đang được quản lý 
tại 6/13 xã, phường của thành phố. Đến nay, thành phố Hội An đã đạt 4 tiêu chí 
loại trừ bệnh phong theo quy mô cấp huyện, quận, thị xã, thành phố, theo Thông tư 
số 17/2013/TT-BYT, ngày 6/6/2013. 

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/y-te/201906/hoi-an-tien-den-loai-tru-benh-
phong-860239/ 

*  Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Hội An chuẩn bị chu đáo, Những ngụm 
nước nghĩa tình giữa mùa thi nắng nóng là nội dung được đăng trên các Báo 
VTC News, Báo Quảng Nam số ra ngày 24, 25/6/2019 

Để các thí sinh yên tâm làm bài trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, các cơ 
quan, đoàn thể ở thành phố Hội An đã phối hợp chặt chẽ, mọi công tác đều được 
chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn. Ngoài ra, còn giúp đỡ, tạo điều kiện ăn nghỉ 
cho thí sinh ở xa đến thi và lưu trú tại địa bàn, không để tình trạng thí sinh và phụ 
huynh không có nơi ăn nghỉ trong quá trình tham dự kỳ thi. 

http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201906/ky-thi-thpt-quoc-gia-2019-
hoi-an-chuan-bi-chu-dao-860082/ 

4. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM 

* Hiện nay vấn đề kinh doanh dịch vụ du lịch ở Cù Lao Chàm đang có nhiều 
biến động và hệ lụy của việc cạnh tranh không công bằng là nội dung được các 
Báo đăng như: Áp lực tour du lịch giá rẻ Cù Lao Chàm,(Báo Công an thành phố 
Đà Nẵng, 19/6/2019), Quyết tâm thay đổi hình ảnh du lịch Cù Lao Chàm (Báo 
Quảng Nam, 25/6/2019) 

Trong khi sức hút du lịch của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm 
(tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết “hot” thì nhân cơ hội này nhiều doanh nghiệp 
(DN) tranh nhau quảng bá nhiều tour tuyến du lịch đến đây với giá rẻ. Không chỉ 
khiến hình ảnh du lịch trở nên méo mó mà thực tế nạn du lịch giá rẻ lên Cù Lao 
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Chàm đang gây ra những hệ lụy vô cùng lớn. Đây là vấn đề rất đau đầu mà trong 
thời gian đến các ngành chức năng toàn tỉnh phải lưu ý, nỗ lực tìm hướng giải 
quyết. 

http://cadn.com.vn/news/99_208055_ap-luc-tour-du-lich-gia-re-cu-lao-
cham.aspx 

* Du lịch Cù Lao Chàm: Hãy "chạm" cho thật khẽ, bài viết đăng trên Báo 
Quảng Nam, số ra ngày 22/6/2019 

Cù Lao Chàm đã trở thành điểm đến du lịch rất hấp dẫn của du khách trong và 
ngoài nước, đặc biệt từ khi Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được quy hoạch là 
vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An mà UNESCO 
công nhận từ năm 2009. Hơn 10 năm nay Cù Lao Chàm đã trở thành điểm nóng du 
lịch, làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội, tạo ra sinh kế mới, tăng thu nhập đáng 
kể cho cộng đồng dân cư địa phương. Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển còn 
mang tính tự phát và quá tải này cũng là điều đáng lo, mà cụ thể là du lịch đã làm 
tổn thương đến các hệ sinh thái tự nhiên - các giá trị cần được quản lý, bảo tồn để 
làm cơ sở cho chiến lược phát triển bền vững Cù Lao Chàm. 

http://baoquangnam.vn/du-lich/201906/du-lich-cu-lao-cham-hay-cham-cho-
that-khe-859840/ 

* Loay hoay du lịch Hội An, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam, số ra ngày 
27/6/2019 

Khách tiếp tục gia tăng, doanh thu vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng du lịch Hội An 
cũng đối diện với những tồn tại, thách thức dai dẳng trong quá trình phát triển khó 
thể giải quyết dứt điểm. Đòi hỏi thành phố có những giải pháp cụ thể và căn cơ từ 
hoàn thiện hạ tầng, giao thông đến bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện sản phẩm du lịch đặc 
trưng... Đây cũng chính là những vấn đề, yêu cầu chung mà du lịch Hội An cần 
khắc phục để hướng đến sự phát triển bền vững thời gian tới. 

http://baoquangnam.vn/du-lich/201906/loay-hoay-du-lich-hoi-an-860619/ 

5. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ 

* Mới đây, các hãng thông tấn báo chí đăng tin, bài phản ánh về việc Doanh 
nghiệp làm du lịch xóa sổ đường dân sinh của dân tại An Bàng như: Quảng Nam: 
Doanh nghiệp “xóa sổ” đường dân sinh ven biển để làm du lịch (Báo Tài 
nguyên và Môi trường, 29/6/2019), Người dân phản đối doanh nghiệp chặn đường 
ra biển An Bàng (Zing.vn, 29/6/2019), Dự án khu du lịch ‘xóa sổ’ đoạn đường dân 
sinh ven biển ở Hội An (Báo VTC News, 28/6/2019), 

Người dân 2 khối phố An Bàng và Tân Thành (phường Cẩm An, TP. Hội An, 
tỉnh Quảng Nam) vô cùng bức xúc khi hàng trăm mét đường thuộc tuyến đường 
dân sinh ven biển An Bàng bị chặn bởi dự án khu du lịch. Tuyến đường Nguyễn 
Phan Vinh kéo dài 300m nối liền giữa hai khối phố Tân Thành và An Bàng. Nếu 
tuyến đường này bị cô lập sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông và buôn bán của người 
dân, nên bị người dân phản đối kịch liệt. 
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https://vtc.vn/du-an-khu-du-lich-xoa-so-doan-duong-dan-sinh-ven-bien-o-hoi-
an-d483637.html 

* Phục dựng Phố Văn hóa Việt - Pháp tại Hội An, bài viết đăng trên Báo 
Quảng Nam, số ra ngày 29/6/2019; 

Những dấu ấn kiến trúc Pháp còn hiện hữu qua các công trình có công năng 
như công sở, chợ, nhà thờ, cùng nghệ thuật trang trí dân dụng, dụng cụ sinh hoạt.... 
Kiến trúc và văn hóa Pháp đã đóng góp quan trọng và trở thành bộ phận văn hóa 
kiến trúc không thể thiếu ở đô thị cổ Hội An. Vì vậy, việc phục dựng Phố Văn hóa 
Việt – Pháp sẽ không chỉ giúp Hội An phát huy những giá trị đặc sắc mà còn là 
đòn bẩy phát triển du lịch, thu hút thị trường khách Pháp và châu Âu, mở thêm 
sinh kế và nâng cao đời sống người dân.  

http://baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa/201906/phuc-dung-pho-
van-hoa-viet-phap-tai-hoi-an-860929/ 

* Hội An (Quảng Nam): Nhiều doanh nghiệp vi phạm khai thác nước 
ngầm, bài viết đăng trên Báo Tài nguyên và Môi trường, số ra ngày 24/6/2019  

Hiện mới chỉ có 65% hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam đăng ký đấu nối sử dụng nước thủy cục của Xí nghiệp Cấp thoát 
nước. Tình trạng đóng giếng khai thác nước ngầm vượt tầm kiểm soát đang dẫn 
đến hệ quả là ô nhiễm, xâm nhập mặn, mực nước ngầm tuột thấp. 

UBND tỉnh đã ngưng cấp giấy phép khai thác nước ngầm và ngưng gia hạn 
giấy phép khai thác nước ngầm cho doanh nghiệp khai thác nước ngầm trên địa 
bàn. Do đó, những đơn vị khai thác nước ngầm hiện nay là vi phạm. 

https://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/hoi-an-quang-nam-nhieu-
doanh-nghiep-vi-pham-khai-thac-nuoc-ngam-1270997.html 

 * Hiện nay, Chùa Cầu ngày một càng xuống cấp, đòi hỏi các nhà quản lý 
phải có biện pháp khắc phục kịp thời là nội dung được các Báo đăng bài trong thời 
gian gần đây như: “Tu bổ chùa Cầu là cấp bách, không thể chần chừ" (Báo 
Văn hóa, 17/6/2019), TP.Hội An làm chủ đầu tư dự án tu bổ chùa Cầu 
(28/6/2019, Báo Thanh niên) 

 Theo đánh giá về hiện trạng di tích chùa Cầu hiện nay, TP Hội An cho biết 
qua khảo sát đã phát hiện vết rỗng bên dưới của móng do dưới móng di tích có 
dòng chảy ngầm dẫn đến xói mòn. Điều này gây bất lợi cho di tích nếu tiếp tục giữ 
nguyên hiện trạng. Hiện kết cấu dầm đỡ và sàn đỡ đáy gầm sàn thuộc hạ bộ chùa 
Cầu xuất hiện một số vùng không còn đủ khả năng chịu lực an toàn trong điều kiện 
bất lợi.   

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có buổi làm việc với UBND 
TP Hội An và các đơn vị liên quan về công tác quản lý, bảo tồn di sản văn hóa, 
trong đó vấn đề được quan tâm nhất chính là cấp bách tìm giải pháp tối ưu để tu bổ 
chùa Cầu. 

http://baovanhoa.vn/van-hoa/di-
san/artmid/488/articleid/19470/%E2%80%9Ctu-bo-chua-cau-la-cap-bach-khong-
the-chan-chu 
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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. 

 
 
 


