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TỔNG HỢP
Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 01/7 đến ngày 14/7/2020
Từ ngày 01/7 đến ngày 14/7/2020 các báo đã có khoảng 20 tin, bài viết về Hội
An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội An –
Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số tin bài nổi
bật:
1. TIN TỨC NỔI BẬT
* Hội An bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND thành phố, thông tin đăng
trên Báo Quảng Nam số ra ngày 8.7.2020
Chiều nay 8.7, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND TP.Hội An (khóa XI), các đại biểu
tiến hành bầu bổ sung hai chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ
2016 - 2021.
Kỳ họp đã giới thiệu ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng VH-TT và ông
Nguyễn Minh Lý - Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP.Hội An để bầu bổ sung
chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Kết quả, ông Nguyễn Văn Lanh và ông Nguyễn Minh Lý đều trúng cử với tỷ lệ
tán thành đạt 100% (30/30 đại biểu có mặt). Ông Nguyễn Văn Lanh sinh năm 1967,
quê quán xã Tam Giang, Núi Thành; ông Nguyễn Minh Lý sinh năm 1977, thường trú
xã Cẩm Thanh, Hội An.
Như vậy, hiện nay Hội An có 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố.
http://baoquangnam.vn/chinh-tri/hoi-an-bau-bo-sung-hai-pho-chu-tich-ubndthanh-pho-90023.html
* Hội An, Quảng Nam hai năm liền dẫn đầu top 15 thành phố du lịch tốt
nhất Châu Á (Tạp chí Thời Đại, 13.7.2020); Hội An được bình chọn top 25 đô thị
du lịch tuyệt vời nhất thế giới, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày
12.7.2020…
Tạp chí du lịch uy tín của Hoa Kỳ Travel and Leisure vừa công bố danh
sách 25 thành phố du lịch tuyệt vời nhất thế giới năm 2020.
Theo danh sách này, đô thị cổ Hội An xếp thứ 3 với 90,52 điểm và là thành phố
có vị trí cao nhất ở châu Á. Trong top 25 còn có nhiều đô thị du lịch nổi tiếng khác
như Florence, Rome (Ý), Porto, Lisbon (Bồ Đào Nha), Kyoto, Tokyo (Nhật Bản),
Bangkok (Thái Lan), Singapore...
Nhiều năm qua, Hội An liên tục nằm trong top 10 thành phố du lịch tuyệt vời
nhất thế giới theo bình chọn của độc giả tạp chí Travel and Leisure. Các tiêu chí để

đánh giá trong cuộc bình chọn bao gồm: điểm tham quan, văn hóa, ẩm thực, sự thân
thiện của cộng đồng và giá trị tổng thể của thành phố.
Tạp chí này hy vọng các đô thị trong danh sách trên sẽ là cảm hứng để du khách
thực hiện các chuyến khám phá mới sau dịch bệnh Covid-19.
http://baoquangnam.vn/du-lich/hoi-an-duoc-binh-chon-top-25-do-thi-du-lichtuyet-voi-nhat-the-gioi-90158.html
2. SỰ KIỆN VẤN ĐỀ
* Người lao động tại Hội An nhận tiền hỗ trợ Covid-19, thông tin đăng trên
Báo Quảng Nam số ra ngày 01.7.2020
Tính đến ngày 30.6, tại Hội An đã có 236 lao động trong 24 doanh nghiệp
nhận được tiền theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Ngày 30.6, chị Trần Huỳnh Châu - nhân viên Công ty CP Thương mại Nguyên
Lợi đến Phòng LĐ-TB&XH Hội An từ rất sớm. Chị không giấu được niềm vui khi có
tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đợt đầu tiên của
thành phố. Chị Châu bảo, rất vui khi được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ, dù thời gian
chờ đợi cũng khá lâu... Không chỉ chị Châu, trên địa bàn Hội An có 236 lao động (ở 24
doanh nghiệp) thuộc diện làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp phải
thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do tác
động của đại dịch Covid-19 (đối tượng 1). Mỗi trường hợp được nhận hỗ trợ mức 1,8
triệu đồng (tổng kinh phí gần 425 triệu đồng).
Như vậy, sau hơn 6.000 người có công, trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ
nghèo và cận nghèo đã nhận hỗ trợ với kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng, tại Hội An mới có
236 lao động - trong tổng số 1.763 lao động thuộc diện đối tượng 1 - được chi trả hỗ
trợ. Phòng LĐ-TB&XH Hội An và các xã, phường đã thẩm định 232 trường hợp thuộc
hộ kinh doanh cùng 565 người lao động không giao kết hợp động lao động bị mất việc
làm được hưởng mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng và sẽ triển khai chi trả trong thời
gian tới.
Ông Lê Viết Phúc - Trưởng phòng LĐ-TB&XH Hội An cho biết, riêng với
nhóm lao động làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn
nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn
lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư tính
đến ngày 31.3.2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cơ quan thuế cấp tỉnh, quản
lý các doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 10 tỷ đồng đã chuyển thông tin của 24 doanh
nghiệp với 1.527 lao động trên địa bàn thành phố về phòng LĐ-TB&XH.
Trong các công văn nói trên, Cục Thuế tỉnh không kết luận doanh nghiệp có hay
không có nguồn tài chính để trả lương. Do đó các ngành không có cơ sở để kết luận
các doanh nghiệp nói trên có đủ điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ của Chính phủ hay
không. UBND thành phố đã gửi công văn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh
sớm phúc đáp để địa phương có cơ sở thực hiện hỗ trợ.
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“Dù rất khó khăn, phức tạp nhưng chúng tôi xác định phải tỉ mỉ, chặt chẽ, cẩn
trọng, làm phải chính xác để đưa đồng tiền hỗ trợ của Chính phủ đến với người lao
động” - ông Phúc nói.
Hiện nay, UBND TP.Hội An đang tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường trên
địa bàn thẩm định hồ sơ các nhóm đối tượng khác chuyển về phòng LĐ-TB&XH soát
xét để chính quyền thành phố ra quyết định trợ giúp.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/nguoi-lao-dong-tai-hoi-an-nhan-tien-ho-trocovid-19-89788.html
* Hội An tổ chức thi ý tưởng khởi nghiệp và nghiên cứu, sáng tạo, thông tin
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 3.7.2020
TP.Hội An vừa phát động và bắt đầu nhận hồ sơ dự thi “Ý tưởng khởi
nghiệp và nghiên cứu, sáng tạo khoa học – kỹ thuật” năm 2020 cho học sinh, sinh
viên và đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố và tỉnh Quảng Nam.
Cuộc thi do UBND thành phố phối hợp với Thành đoàn Hội An, Viện Kỹ thuật
& nông nghiệp Việt Nhật và Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam
tổ chức. Đối tượng dự thi là học sinh các trường THPT với phần nghiên cứu, sáng tạo
khoa học kỹ thuật và sinh viên, đoàn viên thanh niên với phần ý tưởng khởi nghiệp.
Các cá nhân và nhóm dự thi có thể tham gia nhiều đề tài, ý tưởng trên các lĩnh vực
khoa học tự nhiên (như kỹ thuật và công nghệ, nông nghiệp, y dược, sức khỏe và đời
sống, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp), ngành du lịch hoặc lĩnh vực khoa học xã
hội… Ban tổ chức khuyến khích các đề tài có tính ứng dụng cao trong đời sống xã hội,
phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố. Cuộc thi sẽ tổng kết và trao thưởng trong
tháng 8.2020.
http://baoquangnam.vn/khoi-nghiep/hoi-an-to-chuc-thi-y-tuong-khoi-nghiep-vanghien-cuu-sang-tao-89865.html
* Chợ phiên Hội An mở cửa trở lại, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra
ngày 5.7.2020
Sáng 5.7, chợ phiên Hội An được tổ chức trở lại sau thời gian dài tạm nghỉ
vì dịch Covid-19. Phiên chợ quy tụ hơn 20 gian hàng với các sản phẩm “xanh”,
thân thiện với môi trường như mỹ phẩm, ẩm thực, đồ tái chế...
Ngoài các sản phẩm ở TP.Hội An, phiên chợ lần này có thêm một số sản phẩm
OCOP trên địa bàn tỉnh như nước mắm Cửa Khe (Thăng Bình), rượu gạo lúa rẫy (Bắc
Trà My)...
Bà Nguyễn Thị Vân - Trưởng phòng Kinh tế Hội An chia sẻ, thời gian qua,
người dân đều rất nhớ chương trình này. Vì vậy phiên chợ được tổ chức ngay khi đủ
điều kiện để giúp cộng đồng làm quen trở lại với một sự kiện vốn đã xây dựng được
thương hiệu với khách hàng.
Tại chương trình cũng có một không gian nhỏ cho trẻ em vui chơi, khám phá
sách cũng như trải nghiệm quá trình tái chế sản phẩm hữu ích để bảo vệ môi trường.
http://baoquangnam.vn/thuong-mai-dich-vu/cho-phien-hoi-an-mo-cua-tro-lai89921.html
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* Xây dựng nông thôn mới ở Hội An: Vận động các xã hoàn thành chỉ tiêu
bảo hiểm y tế, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 7.7.2020
Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc tiêu chí số 15 (tiêu chí về y tế)
trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Các xã đạt chuẩn NTM phải
đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt hơn 85%. Ở Hội An, đến nay các xã
Cẩm Hà, Cẩm Thanh, Tân Hiệp và Cẩm Kim đều đạt tiêu chí số người tham gia
BHYT trong việc xây dựng xã NTM và xã NTM nâng cao.
Bà Trương Thị Minh Tâm - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP.Hội An cho biết,
đơn vị phối hợp với các ngành hữu quan, địa phương và cơ quan truyền thông phổ biến
chính sách BHYT; thông tin, đa dạng hóa các hình thức truyền thông nâng cao nhận
thức của người dân về tính ưu việt của chính sách BHYT. Các địa phương xây dựng
NTM đã tích cực vận động người dân tham gia BHYT, trong đó có vai trò rất lớn của
các điểm thu, đại lý bảo hiểm y tế và các tổ tuyên truyền tại địa phương trong công tác
phát triển đối tượng tham gia BHYT.
Hội An đang nỗ lực phấn đấu về đích NTM vào tháng 9.2020 với các mục tiêu:
xã Cẩm Kim đạt chuẩn NTM, xã Cẩm Thanh và xã Cẩm Hà được tái công nhận xã
NTM và đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã Tân Hiệp giữ vững chuẩn NTM và đạt chuẩn
xã NTM kiểu mẫu. Đối với xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà - hai địa phương hướng đến xây
dựng xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu thì phải đạt tiêu chí có 95% số dân tham
gia BHYT. Theo đánh giá từ Ban Điều phối NTM thành phố, số người tham gia
BHYT tại xã Cẩm Thanh đạt 96,01%, tại xã Cẩm Hà đạt 96,05%.
Ông Nguyễn Hùng Linh - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh cho biết: “Địa
phương đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền nhằm đưa chính sách BHYT đến
với người dân thông qua hệ thống đài truyền thanh của xã, công tác cổ động trực quan,
vận động trực tiếp qua các cuộc họp tổ dân cư cũng như tuyên truyền về xây dựng
NTM. Đồng thời, địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân phát triển
kinh tế, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập, từ đó người dân có đủ điều kiện để
tham gia chính sách BHYT. Đặc biệt sau dịch Covid-19, người dân đã ý thức rõ hơn
lợi ích của chính sách BHYT”.
Cẩm Kim hoàn thành xây dựng NTM trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, song
đến nay số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 94,5%, vượt 9,5% so với chỉ tiêu. Hiện,
Ban điều phối NTM thành phố đã hoàn thiện hồ sơ để gửi tỉnh công nhận xã đạt chuẩn
NTM trước tháng 9 năm nay. Như vậy đến nay, các xã Cẩm Hà, Cẩm Thanh, Tân Hiệp
và Cẩm Kim đều đạt tiêu chí số người tham gia BHYT trong việc xây dựng xã NTM
và xã NTM nâng cao. Đặc biệt, để vận động người dân tham gia BHYT đạt hơn 85%
(đối với xã NTM) và hơn 95% (đối với xã NTM nâng cao), Phòng GD-ĐT thành phố
đã triển khai hiệu quả nhiều biện pháp nhằm đưa chính sách BHYT đến các trường
học, vận động phù hợp với điều kiện của từng cấp học để học sinh các trường tiểu học
và THCS tham gia BHYT trong từng năm học.
http://baoquangnam.vn/y-te/xay-dung-nong-thon-moi-o-hoi-an-van-dong-cacxa-hoan-thanh-chi-tieu-bao-hiem-y-te-89958.html
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* Thu ngân sách 6 tháng đầu năm của Hội An chỉ đạt khoảng 24% dự toán,
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 8.7.2020
Sáng nay 8.7, HĐND TP.Hội An (khóa XI) tổ chức Kỳ họp thứ 11 sơ kết
tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách, đầu tư phát
triển của thành phố trong 6 tháng đầu năm.
Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hội An ước đạt
473,2 tỷ đồng, chỉ đạt khoảng 24% dự toán. Nguồn thu bị sụt giảm mạnh so với cùng
kỳ chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Qua 6 tháng, Hội An đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản khoảng 200 tỷ đồng (đạt
28% kế hoạch). Hiện nay thành phố vẫn đang tiếp tục triển khai 25 công trình, trong
đó có một số công trình trọng điểm như: mở rộng tỉnh lộ 607, Công viên Hội An, khơi
thông sông Cổ Cò...
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng khách tham quan khu phố cổ Hội An chỉ đạt
hơn 774 nghìn lượt (giảm 73,2% so với cùng kỳ), các điểm đến khác trên địa bàn thành
phố cũng sụt giảm mạnh lượng khách tham quan. Các chỉ tiêu về khách lưu trú, bình
quân công suất buồng phòng và vé tham quan đều sụt giảm mạnh.
Hội An đã tiến hành lập hồ sơ đầu tư dự án bảo tồn, phát huy di tích rừng dừa
Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh); dự án tu bổ, tôn tạo di tích Cây Thông Một (phường Tân
An); thông qua phương án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Cầu. Đến nay, UBND tỉnh đã
phê duyệt kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020
- 2025, định hướng đến năm 2030.
http://baoquangnam.vn/kinh-te/thu-ngan-sach-6-thang-dau-nam-cua-hoi-an-chidat-khoang-24-du-toan-90010.html
* Người Hội An giao lưu giới thiệu văn hóa truyền thống với người miền
Tây Nam Bộ, thông tin đăng trên Báo Công an thành phố Đà Nẵng số ra ngày
13.7.2020
Ngày 13/7, Trung tâm văn hóa thể thao & truyền hình TP Hội An cho biết,
nhằm liên kết, hỗ trợ phát triển kinh tế du lịch giữa hai địa phương, TP Hội An
(tỉnh Quảng Nam) và Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) sẽ phối hợp tổ chức sự kiện
“Những ngày Văn hóa TP Cao Lãnh - TP Hội An" từ ngày 27 đến 31/7/2020 tại
Công viên Hai Bà Trưng, TP Cao Lãnh.
Với mục đích tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Hội An đến với các địa
phương miền Tây Nam Bộ, đồng thời, tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch
trong nước sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện cho các đơn vị kinh
doanh du lịch giao lưu, liên kết hợp tác phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu sản
phẩm đến với du khách, đặc biệt là các tỉnh phía Nam.
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Sự kiện sẽ mang đến cho người dân đất "sen hồng" những trải nghiệm say lòng
về một Hội An cổ kính qua việc tái hiện những góc nhỏ rêu phong đã nhuốm màu thời
gian, những hoạt động nghệ thuật - trò chơi dân gian độc đáo như: Bài Chòi, Bịt mắt
đập niêu, thư pháp, cờ tướng, làm và thả hoa đăng, trải nghiệm nghề làm gốm và đèn
lồng…, cùng những món ẩm thực đặc sắc của phố cổ Hội An: Mỳ Quảng, bánh baobánh vạc, tam hữu, bánh đậu xanh, tương ớt…
Năm nay, hai thành phố cũng thống nhất đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch
giữa hai địa phương, trong đó có việc tổ chức cho nhiều doanh nghiệp tham gia các
đoàn famtrip và tọa đàm du lịch để cùng hợp tác phát triển và quảng bá thương hiệu,
sản phẩm đến du khách.
http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/nguoi-hoi-an-giao-luu-gioi-thieu-vanhoa-truyen-thong-voi-nguoi-mien-tay-nam-bo-602637/
3. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ
* Tháo gỡ vướng mắc dự án khu dịch vụ phụ trợ tại Hội An, thông tin đăng
trên Báo Quảng Nam số ra ngày 3.7.2020
Sáng nay 3.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc
giải quyết vướng mắc liên quan đến nghiên cứu đầu tư khu dịch vụ phụ trợ của
Trung tâm Đón tiếp khách du lịch tại khu đất số 332, đường Lý Thường Kiệt
(TP.Hội An).
Dự án Trung tâm Đón tiếp khách du lịch tại khu đất số 332, đường Lý Thường
Kiệt có diện tích 5.299,8m2, bao gồm 2.753m2 đất nhà nước do Công ty CP Cấp thoát
nước Quảng Nam đang thuê sử dụng, 2.504,5m2 đất UBND TP.Hội An đang quản lý
và 42,3m2 chưa sử dụng do Nhà nước quản lý.
Công tác quản lý, sử dụng đất tại khu đất trên còn nhiều vướng mắc, liên quan
đến nhiều cơ quan, đơn vị. Vì vậy tại cuộc họp, các đại biểu đề xuất phương án xử lý
hợp lý, hợp tình tạo thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, phục vụ yêu cầu
cấp bách phát triển kinh tế địa phương.
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao các đơn
vị liên quan tổ chức hồ sơ, thủ tục đấu thầu với khu đất 2.504,5m2, hiện có 14 hạng
mục tài sản của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam chưa được bồi thường để lựa
chọn nhà đầu tư theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP.
Với khu đất 2.753m2 mà Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam đang thuê sử
dụng nhưng hồ sơ, thủ tục chưa hoàn chỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân
yêu cầu công ty sớm rà soát, xác lập, hoàn thiện hồ sơ thuê đất phục vụ mục đích cấp
nước; đồng thời giao Sở TN-MT hướng dẫn công ty và UBND TP.Hội An hoàn thiện
hồ sơ, phê duyệt nếu có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng và phải đảm bảo phù
hợp theo quy hoạch.
http://baoquangnam.vn/kinh-te/thao-go-vuong-mac-du-an-khu-dich-vu-phu-trotai-hoi-an-89893.html
* Phát huy hiệu quả của hệ thống camera an ninh ở Hội An, bài viết đăng
trên Báo Công an thành phố Đà Nẵng số ra ngày 12.7.2020
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Đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) hàng năm thu hút hàng triệu lượt khách du
lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Để đảm bảo ANTT và
ATGT, cùng với việc tăng cường công tác nghiệp vụ, Công an TP Hội An đã huy
động mọi nguồn lực lắp đặt, đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh
thông minh…
Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, cho biết, hiện đơn vị đang
quản lý 143 camera, được lắp đặt tại 112 điểm, các tuyến đường quan trọng trên toàn
địa bàn thành phố. Từ năm 2009, Hội An đã triển khai 16 “mắt thần” giám sát ANTT.
Đến năm 2018, Hội An lắp đặt thêm 68 camera. Sau quá trình triển khai hệ
thống camera giám sát an ninh, nhận thấy tính hiệu quả của mô hình này nên từ giữa
năm 2019 đến nay, UBND TP Hội An đã đồng ý với đề xuất của Công an TP Hội An,
chi 7 tỷ đồng để lắp đặt tiếp 59 camera an ninh, trong đó có 6 camera tại 5 điểm trên
các tuyến đường trọng yếu, cửa ngõ ra vào thành phố, được tích hợp phần mềm giao
thông thông minh. Các camera này có thể nhận diện phương tiện, tìm kiếm phương
tiện qua biển số xe, đo đếm lưu lượng giao thông…
Sau thời gian hoạt động thử nghiệm, đầu tháng 6/2020, hệ thống camera thông
minh được bàn giao cho Công an TP Hội An quản lý, điều hành. Từ khi hệ thống
camera, trong đó có các camera thông minh do UBND TP Hội An đầu tư được đưa vào
sử dụng đã phát huy hiệu quả rất tích cực trong việc đảm bảo ANTT, ATGT trên địa
bàn. Sắp tới, qua giám sát của hệ thống camera thông minh, Công an TP Hội An sẽ xử
phạt “nguội” các hành vi vi phạm TTATGT, như hành vi vượt đèn đỏ, lấn làn, người
đi xe máy không đội mũ bảo hiểm...
Việc tăng cường hệ thống camera an ninh tại TP Hội An đã góp phần giúp cơ
quan Công an đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật
tài sản và tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe máy tốc độ cao gây nguy cơ mất
ANTT.
Điển hình, vào chiều 20-/4, chị T (SN 1991, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn)
dừng xe máy trên đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Cẩm Châu, Hội An để nghe điện
thoại thì có một nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau đến áp sát giật chiếc
điện thoại hiệu Samsung A50S của chị T. rồi tẩu thoát.
Khi tiếp nhận tin báo của nhân dân, Công an TP Hội An nhanh chóng trích xuất
hình ảnh camera an ninh ghi lại ở khu vực xảy ra vụ cướp giật, kết hợp với các biện
pháp nghiệp vụ, đã lần theo dấu vết bắt giữ thủ phạm là Lê Đình Thiên Hoàng (SN
1988, tạm trú xã Cẩm Thanh, Hội An). Hoặc, từ hình ảnh trích xuất camera an ninh,
Công an TP Hội An làm rõ 1 vụ tụ tập, chạy xe máy tốc độ cao trên đường Võ Chí
Công, đoạn từ cầu Đế Võng đến cầu Cửa Đại, xử phạt 10 đối tượng vi phạm 18 triệu
đồng...
Đại tá Đinh Xuân Nghĩ cho biết thêm, Công an TP Hội An vừa trang bị bộ đàm
cho Công an 13 xã, phường trên địa bàn, nhằm mục đích khi Trung tâm thông tin chỉ
huy - kiểm soát an ninh, đơn vị điều hành hệ thống camera an ninh phát hiện có vụ vi
phạm pháp luật ở địa phương nào sẽ tiến hành thông báo qua bộ đàm để Công an cơ sở
tiếp nhận phối hợp xử lý nhanh.
Sắp tới, Công an TP Hội An đề nghị UBND TP Hội An tiếp tục đầu tư bổ sung
từ 15-20 camera có tích hợp phần mềm giao thông thông minh trên các tuyến đường
7

trọng điểm, nhằm kiện toàn hơn nữa hệ thống camera trên địa bàn toàn TP. Thông qua
hệ thống camera này, không chỉ xử lý các hành vi vi phạm ANTT, ATGT, mà còn xử
lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, đổ rác không đúng nơi quy định…
http://cand.com.vn/toan-dan-phong-chong-toi-pham/phat-huy-hieu-qua-cua-hethong-camera-an-ninh-o-hoi-an-602511/
* Thả một cá thể rùa về biển Cù Lao Chàm, thông tin đăng trên Báo Quảng
Nam số ra ngày 14.7.2020
Sáng nay 14.7, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An)
thả một cá thể rùa biển về tự nhiên sau 5 tháng được cứu hộ, chăm sóc.
Tháng 2.2020, cá thể rùa này được ngư dân xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) phát
hiện trong trình trạng kiệt sức nghiêm trọng. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ sinh
vật biển (Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm) tiến hành kiểm tra kỹ thuật,
làm các xét nghiệm y tế, kết quả cho thấy rùa bị tắt cổ họng do ăn dầu thải, không có
khả năng tiếp nhận thức ăn. Sau 5 tháng được chăm sóc đặc biệt, rùa đã hồi phục hoàn
toàn, đồng thời tăng 3,5kg lên thành 13,5kg so với ban đầu.
Những năm gần đây, rùa biển mắc lưới ngư dân xảy ra ngày càng nhiều tại Cù
Lao Chàm và các huyện ven biển của tỉnh. Theo thống kê của Khu bảo tồn biển Cù
Lao Chàm, từ năm 2018 đến nay, tại Cù Lao Chàm có khoảng 30 cá thể rùa biển bị
mắc lưới được cộng đồng hiến tặng; 2/3 trong số đó đã chết và được sử dụng làm tiêu
bản phục vụ công tác truyền thông - giáo dục, các cá thể còn lại được thả về môi
trường tự nhiên.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/tha-mot-ca-the-rua-ve-bien-cu-lao-cham90202.html
* Hội An dẫn đầu xu hướng BĐS sinh thái, bài viết đăng trên Tạp chí Ngày
nay số ra ngày 8.7.2020
Giới chuyên gia bất động sản (BĐS) nhận định, Hội An đang trở thành
điểm dừng chân lý tưởng mới cho giới đầu tư, đặc biệt là dòng sản phẩm BĐS
sinh thái. Trong bối cảnh “bình thường mới”, khẩu vị của khách hàng thay đổi
khiến BĐS sinh thái tại Hội An được đánh giá là sản phẩm siêu lợi nhuận.
"Khẩu vị" lựa chọn BĐS mới
Báo cáo mới nhất của CBRE Việt Nam cho thấy, trước đây khi lựa chọn BĐS,
nhiều người chỉ thích sản phẩm, dự án thuộc khu vực "nóng", sôi động. Thì nay, báo
cáo mới nhất của CBRE Việt Nam cho thấy, nhu cầu về tính năng bền vững và chăm
sóc sức khỏe sẽ gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là không gian xanh sinh thái.
Giới chuyên gia BĐS cũng nhận định, không phải đến khi dịch bệnh bùng phát
bất động sản sinh thái mới phát huy ưu thế, mà khi chất lượng cuộc sống ngày càng
nâng cao, nhu cầu về không gian sống xanh chất lượng, tốt cho sức khỏe tại các đô thị
được quy hoạch đồng bộ ngày càng tăng.
Anh Gia Nguyên, một nhà đầu tư BĐS tại Hà Nội đang tìm kiếm sản phẩm BĐS
ven biển để đầu tư cho hay, trước đây anh đã đầu tư nhiều loại hình sản phẩm BĐS từ
chung cư đến shophouse, nhà phố tại Hà Nội, TP.HCM hay Nha Trang, Đà Nẵng. Tuy
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nhiên, sau thời điểm chững lại của thị trường do Covid-19, anh thận trọng hơn với
những loại hình BĐS phổ biến này. Thay vào đó, anh chuyển hướng sang đầu tư vào
những dự án BĐS sinh thái – những sản phẩm chú trọng thực sự đến nhu cầu sống
xanh, sạch, an toàn và thư thái bền vững.
Theo anh Nguyên, trong các dự án BĐS sinh thái, yếu tố cảnh quan, môi trường
sống đặc biệt được quan tâm. Các dự án sinh thái chủ yếu tận dụng cảnh quan tự nhiên
của khu vực như sông suối, biển, núi và thảm thực vật xanh tự nhiên để tạo dựng một
ngôi nhà thực sự thiên nhiên.
Theo một số nhà đầu tư trong lĩnh vực này, BĐS sinh thái luôn có chu kỳ phát
triển ổn định, giá luôn gia tăng theo nhu cầu và sự phát triển của hạ tầng xã hội. Đặc
biệt, trong bối cảnh nguồn cung BĐS sinh thái tại thị trường BĐS Việt Nam đang khan
hiếm bởi để đầu tư một dự án sinh thái cần quỹ đất rộng lớn, tiềm lực tài chính vững
mạnh,…
Vì vậy, hiện nay, số lượng các dự án đô thị sinh thái có quy mô tại Việt Nam
chưa nhiều. Các chuyên gia dự báo, đây sẽ là xu hướng mới thu hút nhiều người mua
để ở và hấp dẫn các nhà đầu tư đang tìm kiếm kênh đầu tư an toàn, tiềm năng.
Hội An: Điểm đến lý tưởng mới cho nhà đầu tư
So với các thị trường trên cả nước, Hội An (Quảng Nam) đang là thành phố lý
tưởng bậc nhất để phát triển dòng sản phẩm BĐS sinh thái nhờ những lợi thế hiếm địa
phương nào có được. Hội An sở hữu vị trí ngay sát Đà Nẵng, nằm trên trục “Con
đường di sản miền Trung”, được xem là vùng BĐS sinh thái ngay bên cạnh di sản thế
giới – Phố Cổ Hội An. Đây cũng là nơi đang dần vươn mình trở thành thị trường bất
động sản sinh thái đầy tiềm năng và đáng đầu tư nhất hiện nay dành cho các nhà đầu tư
tại vùng đất duyên hải miền Trung.
Hội An sở hữu vị trí lý tưởng để phát triển, đầu tư BĐS sinh thái khi nằm trên
trục du lịch Đà Nẵng - Hội An - Thánh địa Mỹ Sơn cùng các bãi biển đẹp nằm top 50
thế giới và Rừng dừa Bảy Mẫu – điểm du lịch sinh thái hấp dẫn tựa như “Miền Tây
trong lòng phố Hội”.
Thành phố Hội An, với diện tích tự nhiên 60km2, nằm ở vùng cửa sông - ven
biển, được bao bọc bởi môi trường tự nhiên sông - biển; cũng là nơi gặp gỡ, hòa lưu
của các nguồn sông lớn ở xứ Quảng đó là: Nguồn Thu Bồn; Nguồn Ô Gia/Vu Gia;
Nguồn Chiên Đàn và sông Đế Võng 1. Có thể nói, các nguồn sông này đóng vai trò
đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - văn hóa của cả phố Hội. Đây còn là
huyết mạch giao thông, là nguồn phù sa vô tận bồi đắp lên nhiều vùng đất trù phú,
đồng thời góp phần quan trọng tạo nên sắc thái văn hóa của xứ Quảng từ ngàn xưa.
Các nguồn sông này hợp lưu với nhau - Hội thủy trước khi đổ ra biển cả qua Cửa Đại.
Và Hội An nằm trên con sông hợp lưu - Hội thủy đó.
Nhờ vị trí địa lý đặc biệt cùng vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên trời phú, Hội An
liên tiếp được bình chọn là điểm đến hấp dẫn bậc nhất châu Á và thế giới. Theo thống
kê của Tổng cục du lịch, hàng năm, Hội An là điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất cả nước
với hơn 5 triệu khách du lịch mỗi năm. Điều đặc biệt là thời gian lưu trú ở Hội An
nhiều hơn Đà Nẵng và các thành phố biển lân cận, trung bình từ 3 – 5 đêm. Mới đây,
Tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel+Leisure vừa xếp thành phố Hội An vào danh
sách 10 thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2020 được bạn đọc bình chọn.
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Chính những điều kiện lý tưởng này đã giúp BĐS Hội An phát triển mạnh mẽ,
đặc biệt những năm gần đây. Đó cũng là lý do các chủ đầu tư tên tuổi trong lĩnh vực
BĐS đổ vốn vào địa phương này để xây dựng những dự án xứng tầm với thành phố di
sản. Tuy nhiên, nguồn cung BĐS sinh thái tại Hội An hiện vẫn còn thiếu hụt, là thách
thức nhưng cũng là cơ hội lớn cho các nhà phát triển BĐS lẫn các nhà đầu tư.
https://ngaynay.vn/dia-oc/hoi-an-dan-dau-xu-huong-bds-sinh-thai-175944.html
4. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM
* Du lịch cùng ẩm thực, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày
11.7.2020
Đặc sản thì vùng, miền nào cũng có nhưng ở Hội An có lẽ là nơi hội tụ khá
nhiều miếng ngon và lạ hơn hẳn.
Nét văn hóa độc đáo
Đặc trưng xứ Quảng có mỳ Quảng, hoành thánh, bánh cuốn thịt nướng, bánh
bao bánh vạc, bánh tráng đập... Nhưng “độc nhất vô nhị” ở Hội An là món cao lầu.
Cùng với mỳ Quảng, món cao lầu được công nhận là “Món ăn đạt giá trị ẩm thực châu
Á”.
Ông Frank Wackerhagen - đầu bếp người Đức khi đến tham gia Liên hoan ẩm
thực quốc tế Hội An lần thứ IV năm 2019 với chủ đề “Thách thức cao lầu”, cho biết:
“Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc thi bằng cách nếm thử rất nhiều lần món cao lầu, tại
nhiều nhà hàng khác nhau, thậm chí cả những gánh cao lầu dọc đường… Tôi thật sự
thú vị với những gia vị để làm nên món ăn này”.
Còn trên trang website (Phuoc’n Delicious), một phụ nữ mang 2 dòng máu Việt
- Úc hiện sống tại Sydney (Úc) sau khi dành khá nhiều thời gian cho ẩm thực đường
phố trong một chuyến về thăm quê ngoại ở Hội An, đã bất ngờ với món cao lầu.
Bà viết: “Đó là một đặc sản của Hội An, gồm sợi bánh đặc trưng “cao lầu”,
những lát thịt heo quay, da heo chiên giòn, giá sống, rau xà lách và rau thơm cùng một
thìa đầy nước xốt. Sợi bánh được làm đơn giản bằng bột gạo và nước. Tuy nhiên
những gì làm nên sợi bánh đặc biệt này thì chỉ có thể tìm thấy ở Hội An chứ không nơi
nào khác tại Việt Nam có được. Bởi nước dùng làm sợi cao lầu có hương vị độc đáo và
chỉ có thể lấy từ những giếng nước ở Hội An mà nổi tiếng nhất là tại giếng Bá Lễ.
Nước giếng sau đó còn được trộn với tro của một loại cây ở Cù Lao Chàm để cho ra
một màu đặc biệt của sợi cao lầu”.
Tripadvisor còn cho rằng, cùng với cao lầu, mỳ Quảng, bánh xèo chiên giòn là
món ăn mà người dân Hội An đã làm mê hoặc khách du lịch quốc tế. Bánh mỳ ở Hội
An cũng nức tiếng gần xa. Đầu bếp nổi tiếng người Mỹ Anthony Michael Bourdain đã
ví von đầy hoa mỹ khi thưởng thức bánh mỳ ở Hội An là “bản giao hưởng trong ổ
bánh mỳ”. Trang CNN đã ưu ái gọi tên bánh mỳ ở Hội An là “vua của các loại
sandwich trên thế giới”...
Thú ẩm thực đường phố
Ăn đặc sản, ngon đã thích thú nhưng ăn trên đường phố ở Hội An càng thích thú
hơn. Có thể ngồi nhấm nháp bên đường, dưới mái hiên nhà cổ, hay đứng nép nơi đầu
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hồi xô lệch ngói âm dương. Và cũng có thể túm tụm xì xụp dưới bóng cây rợp mát đầu
con hẻm sâu hun hút...
Ông Michel Proust - du khách Pháp cho rằng, Hội An quá đẹp, con người thân
thiện, thức ăn rất ngon. “Tôi yêu thích nơi này, nhiều người Pháp cũng chọn Hội An để
tham quan, trải nghiệm di sản văn hóa tiêu biểu này…” - ông Michel nói.
Cũng theo ông Michel Proust, nhiều người bạn của ông cảm thấy rất tuyệt vời
khi được trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người bán hàng. Điều thú vị là vừa
cùng trò chuyện, được họ hướng dẫn cách làm thành món ăn trước khi thưởng thức.
Lúc ấy họ có cảm giác rất gần gũi, được hòa lòng sẻ chia với những thân phận đời
thường nơi “phố xưa nhà cổ".
Ban ngày, du khách thích thú thưởng thức những món ăn ngon trên đường phố
cổ. Đêm đến lại đắm say trong không gian lung linh huyền ảo của muôn ánh đèn lồng
cùng những lời rao mời từ những hàng quán ẩm thực dọc đường, ven sông Hoài. Nhiều
người vẫn chưa “đã thèm” nên tiếp tục dành thời gian để vừa ăn vừa nghe hô bài chòi.
Và cũng có không ít người nhanh chân đi tìm một lớp học nấu ăn giữa phố với những
món ngon đã được trải nghiệm trong ngày cùng nhiều đặc sản ẩm thực khác của Việt
Nam.
Khi đến và trực tiếp trao Chứng nhận “Hội An - Một trong những thủ phủ ẩm
thực Việt Nam” (tháng 3.2017), ngài Thomas Andeas Gugler - Chủ tịch Hiệp hội đầu
bếp thế giới đã nói: “Những trải nghiệm ẩm thực ở Hội An luôn mang đến cho chúng
tôi cảm giác tuyệt vời và hạnh phúc. Ẩm thực giúp đem ra thế giới hình ảnh của Hội
An đa dạng và phong phú hơn”.
http://baoquangnam.vn/du-lich/du-lich-cung-am-thuc-90125.html
* Ngày 18.7 diễn ra lễ hội ẩm thực và âm nhạc biển An Bàng, thông tin đăng
trên Báo Quảng Nam số ra ngày 11.7.2020
Một sự kiện ẩm thực và âm nhạc đầy sắc màu quy tụ hơn 20 nhà hàng nổi
tiếng trên địa bàn TP.Hội An sẽ diễn ra vào chiều 18.7 tại bãi biển An Bàng
(phường Cẩm An, TP.Hội An). Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp
Hội Đầu bếp Quảng Nam tổ chức.
Tham gia sự kiện, mỗi nhà hàng sẽ chế biến, trưng bày tối đa 3 món không trùng
lặp với các nhà hàng còn lại. Đặc biệt, tất cả món ăn không sử dụng chén đĩa nhựa
nhằm hạn chế tối đa xả rác thải nhựa ra môi trường. Thay vào đó, ban tổ chức cho thiết
lập những quầy đồ uống bao gồm các loại bia, cocktail, mocktails, nước trái cây và đồ
uống hỗn hợp. Ngoài ra, sẽ có trạm nước lọc miễn phí, khách hàng có thể mang theo
chai để lấy uống.
Bên cạnh ẩm thực, các hoạt động giải trí cũng sẽ được tổ chức trong suốt sự kiện
như trình diễn nhạc sống, DJ, hiphop, múa lửa và các trò chơi tương tác với khách. Giá
các món ăn bao gồm 3 mức: 30, 40 và 60 nghìn đồng; nước uống gồm 2 mức giá 20 và
70 nghìn đồng. Khách vào cửa miễn phí.
Trong buổi thông báo sự kiện vừa diễn ra mới đây, ông Lê Ngọc Thuận - Chủ
tịch Hội Đầu bếp Quảng Nam, chủ nhà hàng Deckhouse An Bang Beach cho biết, đây
là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức quy mô nhằm không chỉ kết nối các đầu bếp đại
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diện cho các nhà hàng nổi tiếng nhất Hội An trình diễn tay nghề, giới thiệu những món
ăn đặc trưng quê hương và thế giới, mà còn hướng đến mục tiêu kích cầu hoạt động du
lịch sau dịch Covid-19; mở ra các dịch vụ mới lạ, hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa bản
địa nhằm lôi kéo khách quay lại Hội An, An Bàng chi tiêu và ở lại lâu hơn.
“Lâu nay nhiều khách du lịch chỉ biết Hội An có phố cổ, các làng quê, làng
nghề... mà không hề biết Hội An có biển. Vì vậy, việc tổ chức sự kiện còn hướng đến
mục tiêu lớn hơn là hình thành thương hiệu lễ hội biển An Bàng trong tương lai. Dự
kiến, hoạt động này có thể diễn ra hằng tháng, thậm chí mỗi dịp cuối tuần nhằm tạo lên
một điểm đến ăn chơi, giải trí bên ngoài phố cổ về đêm dành cho du khách khi tham
quan du lịch Hội An” - ông Thuận chia sẻ.
Theo ông Thuận, việc kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực và âm nhạc bãi biển đang
là xu hướng thịnh hành tại nhiều điểm du lịch trên thế giới nhằm tạo sự đa dạng, hấp
dẫn, giúp du khách có cơ hội được thưởng thức những buổi đại tiệc mang âm hưởng
biển. Sự kiện lần này sẽ góp phần quảng bá biển An Bàng, các sản phẩm du lịch gắn
với biển Hội An hiện nay và những năm tới.
http://baoquangnam.vn/du-lich/ngay-187-dien-ra-le-hoi-am-thuc-va-am-nhacbien-an-bang-90145.html
* Rong ruổi Cù Lao Chàm, bài viết đăng trên Tạp chí Ngày nay số ra ngày
13.7.2020
Nằm cách biển Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam) khoảng 9 hải lý về
hướng đông, Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp) gồm 8 hòn đảo nhưng chủ yếu là
núi đá, nên cư dân chỉ tập trung sinh sống tại hòn Lao. Đây là địa điểm du lịch
biển nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam, mà còn vươn ra thế giới.
Hòn Lao, gồm 4 thôn, bãi Làng, thôn Cấm, bãi Hương và bãi Ông, với số
khoảng 2.600 người.
Được thiên nhiên ưu đãi, Cù Lao Chàm ngoài biển, rừng. Còn có những thứ đặc
sản quý giá như yến sào, bào ngư, vú nàng, tôm hùm, hải sâm, cua đá,… Cùng với các
rạn san hô, rong - cỏ biển phong phú.
Bên cạnh đó, rừng nguyên sinh trên đảo đa dạng các loại gỗ quý được bảo vệ
nghiêm ngặt. Theo khảo sát của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Đến nay, rừng
Cù Lao Chàm có đến 80 loại cây thuốc nam. Tất cả cây lá này đang được người dân xứ
đảo sử dụng làm nước uống hằng ngày, nay được chế biến thành trà lá lao. Những cây
thuốc này còn được làm món rau rừng luộc cho du khách thưởng thức.
Văn hóa bản địa nơi đây được gìn giữ như nguyên vẹn, với các lễ hội như: cầu
ngư, cầu an, Giỗ tổ nghề Yến,...
Cảnh sắc xứ đảo nơi đây với vẻ đẹp tự nhiên, chưa có tác động nhiều từ xây
dựng, và thay đổi theo từng mùa. Nếu vào hè, rừng trên đảo như phủ một màu đỏ tươi
của hoa ngô đồng. Và cây ngô đồng tại đây được xếp vào cây “di sản”. Ngoài ra vỏ
ngô đồng được người dân nơi đây đan võng để nằm, võng có độ bền rất cao.
Theo quan niệm của người dân đảo, nằm võng ngô đồng có thể giảm thiểu bệnh
tật. Võng được đan thủ công rất tinh xảo, công phu, mỗi chiếc võng nếu người đan
nhanh cũng mất khoảng 2 tháng trời. Vì thế võng có giá giao động từ 7 - 9 triệu đồng/
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chiếc. Sau khi hoa tàn, những hạt ngô đồng được chế biến nhiều món, từ thức ăn, bánh
đến cả mỹ phẩm dưỡng da mặt cho phụ nữ.
Cù Lao Chàm là địa phương đầu tiên trong cả nước nói không với túi ni lông.
Người dân nơi đây rất ý thức về việc gìn giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ
sinh thái rừng - biển. Nhờ vậy môi trường trên đảo luôn trong lành.
Những năm qua, với nỗ lực của bảo tồn biển, và cộng đồng người dân, Cù Lao
Chàm trở thành điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhất là khi UNESCO
công nhận quần đảo Cù Lao Chàm là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Du khách đến
với đảo tấp nập, bình quân mỗi ngày Cù Lao Chàm đón trên 3.000 lượt du khách.
Đến với đảo, du khách được thưởng ngoạn, trải nghiệm nền văn hóa riêng biệt
của người bản địa. Cùng các chùa cổ, miếu đền, giếng nước, chợ hải sản tươi sống, lặn
tắm biển, ngắm san hô, leo núi,… trở thành các sản phẩm du lịch độc đáo nơi đây.
https://ngaynay.vn/du-lich/rong-ruoi-cu-lao-cham-176250.html
* Quy hoạch xây dựng khu du lịch quốc gia Cù Lao Chàm: Nhiều tiêu chí
không phù hợp, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 14.7.2020
Theo “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung
Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định phê duyệt số 2350/QĐTTg ngày 24.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ), định hướng năm 2020 Cù Lao
Chàm (cùng 8 khu khác) sẽ trở thành khu du lịch quốc gia. Tuy nhiên, tới nay
mục tiêu trên khó thành hiện thực.
Khó đạt
Theo quy hoạch nêu trên, đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Chính phủ sẽ tập trung
đầu tư phát triển 9 khu du lịch quốc gia, gồm: Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Sơn Trà,
Bà Nà (Đà Nẵng), Mỹ Khê (Quảng Ngãi), Phương Mai (Bình Định), Vịnh Xuân Đài
(Phú Yên), Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa), Ninh Chữ (Ninh Thuận) và Mũi Né (Bình
Thuận).
Tại Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An), thời gian qua nhiều nguồn lực từ
các chương trình Biển Đông hải đảo, nông thôn mới và ngân sách Hội An… đã ưu tiên
đầu tư phát triển xã đảo theo định hướng du lịch sinh thái bền vững, đạt được một số
kết quả. Tuy vậy, mục tiêu xây dựng Cù Lao Chàm trở thành khu du lịch quốc gia
dường như còn khá xa vời.
Bà Phạm Thị Mỹ Hương – Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp thừa nhận, rất khó đạt
được mục tiêu trên, mặc dù các công trình hạ tầng, cầu cảng, điện đường trên đảo
không ngừng được hoàn thiện.
Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31.12.2017 về quy định một số điều chi tiết
của Luật Du lịch nêu rõ, điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia phải có kết cấu hạ
tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ chất lượng cao, đồng bộ; cơ sở kinh doanh dịch
vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn
phục vụ khách du lịch, đáp ứng tối thiểu 500 nghìn lượt khách mỗi năm; hệ thống cơ
sở lưu trú du lịch đáp ứng tối thiểu 300 nghìn lượt khách lưu trú mỗi năm, trong đó cơ
sở lưu trú phải được công nhận hạng từ 4 sao trở lên.
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Theo bà Hương, việc xây dựng khu du lịch quốc gia Cù Lao Chàm được xã xác
định là lộ trình dài, ưu tiên hiện nay vẫn là phát triển Cù Lao Chàm theo hướng sinh
thái bền vững. “Theo quy định, khu du lịch quốc gia một năm phải đón ít nhất 500
nghìn lượt khách, trong khi chúng ta đang khống chế số khách tham quan đảo mỗi
ngày 3.000 lượt, chưa kể cơ sở hạ tầng trên đảo hiện vẫn chưa hoàn thiện, cho nên về
căn bản Cù Lao Chàm chưa sẵn sàng cho mục tiêu này. Vấn đề hiện nay là phải giải
quyết hài hòa bài toán bảo tồn và phát triển của khu dự trữ sinh quyển, hướng tới xây
dựng Cù Lao Chàm trở thành điểm đến hấp dẫn, làm căn cơ để tính đến chuyện khác
lớn hơn” - bà Hương chia sẻ.
Cần tiêu chí riêng
Có thể thấy, với đặc thù của một khu dự trữ sinh quyển thế giới, rất khó để Cù
Lao Chàm trở thành khu du lịch quốc gia nếu không có những tiêu chí chuyên biệt.
Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng, Chính phủ
nên có tiêu chí riêng cho Cù Lao Chàm, bởi với những quy định của khu du lịch quốc
gia thì Cù Lao Chàm khó thể đáp ứng được, nhất là các tiêu chí về hạ tầng, giao thông,
dịch vụ, lượng khách, cơ sở lưu trú…
“Với những khu du lịch khác, điều này khá thuận lợi, nhưng nếu áp dụng cho Cù
Lao Chàm thì chưa phù hợp vì phải tuân thủ quy chế bảo vệ nghiêm ngặt theo các
công ước quốc tế và những quy định của Nhà nước đối với khu dự trữ sinh quyển và
khu bảo tồn biển. Thiết nghĩ các cơ quan chuyên môn thẩm quyền cần nghiên cứu tiêu
chí phù hợp để xây dựng Cù Lao Chàm thành khu du lịch quốc gia nhưng vẫn đảm bảo
những yêu cầu của khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thời gian qua, Hội An đã nhiều lần
gửi văn bản kiến nghị UBND tỉnh kể cả đề nghị Sở VH-TT&DL, Viện Quy hoạch (Bộ
VH-TT&DL) nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản hồi” - ông Lanh nói.
Theo ông Lanh, việc xây dựng Cù Lao Chàm thành khu du lịch quốc gia là cần
thiết nhưng nếu không giải quyết được khung tiêu chí thì khó thể triển khai các bước
tiếp theo. Ngoài ra, cũng đến lúc các bên liên quan cần phân định rõ chức năng bảo tồn
và phát triển Cù Lao Chàm, khu vực nào là quốc phòng, khu nào bảo vệ sinh quyển,
khu nào phát triển kinh tế nhằm tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư phát triển Cù Lao
Chàm.
“Chúng ta bảo tồn hệ sinh thái, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên nhưng bảo tồn
như thế nào? Đừng nghĩ xây dựng bê tông là không bảo tồn, vấn đề là xây dựng nó sao
cho hợp lý, vì nếu Cù Lao Chàm phát triển theo hướng du lịch nghỉ dưỡng cao cấp thì
phải có những dịch vụ cao cấp, vấn đề quan trọng ở đây là nhà quy hoạch phải tính
toán như thế nào để không phá vỡ tác động đến môi trường sinh thái và đa dạng sinh
học” - ông Lanh nói.
http://baoquangnam.vn/du-lich/quyhoach-xay-dung-khu-du-lich-quoc-gia-cu-laocham-nhieu-tieu-chi-khong-phu-hop90191.html
Nơi nhận:
- Sở VH, TT và DL;
- Sở TT và TT;
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- 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.
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