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TỔNG HỢP
Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 27/8 đến ngày 03/9/2020
Từ ngày 27/8 đến ngày 03/9/2020 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. SỰ KIỆN - VẤN ĐỀ
* Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ: Hội An chi trả trong điều
kiện giãn cách, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 27/8/2020
Từ ngày 25.8, Phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An và một số xã phường
trên địa bàn tiếp tục chi trả chế độ cho người lao động thuộc các nhóm
được hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính
phủ.
7 giờ sáng 25.8, người lao động ở các doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng
chế độ hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết 42 của Chính phủ đã có mặt tại
Phòng LĐ-TB&XH thành phố để nhận chế độ hỗ trợ tháng 4.2020.
Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã
hội, Phòng LĐ-TB&XH bố trí cán bộ đo thân nhiệt cho người lao động trước
khi vào nhận chế độ, cùng các biện pháp đảm bảo an toàn như yêu cầu người
nhận đeo khẩu trang, giữ khoảng cách ngồi chờ nhận chế độ tối thiểu 2m giữa
mọi người, sát khuẩn tay...
Ngoài các trường hợp đã thẩm định và giải ngân trong đợt trước, đợt này,
Phòng LĐTB&XH thành phố tổ chức chi trả cho 842 lao động của 15 doanh
nghiệp đã được Cục Thuế tỉnh thẩm đỉnh, kết luận đủ điểu kiện hưởng chế độ,
với định mức mỗi người được nhận 1,8 triệu đồng tiền hỗ trợ tháng 4.
Bà Lê Phương Đức - Phó Trưởng phòng LĐTB&XH TP.Hội An nói: “Chi
trả hỗ trợ trong thời điểm này rất ý nghĩa, bởi vì người lao động đến thời điểm
này phần đông đã bị nghỉ việc từ đợt dịch trước, công việc và thu nhập không
có. Tuy không nhiều, nhưng nguồn hỗ trợ này sẽ tiếp thêm động lực giúp người
lao động vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn hiện nay”.
Cũng trong đợt này, UBND TP.Hội An đã phê duyệt và cấp kinh phí cho
các địa phương thực hiện chi trả theo quy định cho 3.394 trường hợp bị ảnh
hưởng khác (ngoài nhóm lao động ở các doanh nghiệp bị mất việc do ảnh hưởng
của dịch Covid-19), với tổng kinh phí hơn 3,393 tỷ đồng.

Cơ quan có thẩm quyền chi trả là UBND các xã, phường; trong đó đã có 6
địa phương được thành phố phê duyệt chi trả, gồm Minh An, Tân An, Cẩm Phô,
Sơn Phong, Tân Hiệp và Cẩm An, với kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng (các địa phương
khác khi hoàn chỉnh hồ sơ đúng quy định, thành phố sẽ phê duyệt chi trả).
Ngày 25.8, UBND phường Cẩm Phô là đơn vị đầu tiên tiến hành chi trả.
Có nhiều trường hợp được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 nên địa phương đã xây
dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch bệnh như chia
khung giờ, mời người dân ở từng tổ đến nhận xen kẽ, tránh tụ tập quá 20 người,
kết hợp với các giải pháp y tế cần thiết khác...
Ông Nguyễn Hùng Vương - cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH phường Cẩm
Phô cho hay: “Thực hiện Nghị quyết 42, chúng tôi làm rất chặt chẽ, không để
người dân bị thiệt thòi. Ngoài hơn 780 trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ đợt
này, trên địa bàn phường còn nhiều lao động thiếu hồ sơ, khai chưa cụ thể thì địa
phương vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn kê khai và trình thành phố tiếp
tục giải quyết”.
Ông Lê Viết Phúc - Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An cho biết, đến
nay vẫn còn hơn 4.000 trường hợp lao động tự do thuộc 7 xã, phường chưa gửi
hồ sơ lên phòng để xem xét trình UBND thành phố ra quyết định phê duyệt.
Riêng lao động làm việc tại các doanh nghiệp, có 930 trường hợp không được
tỉnh đồng ý thanh toán.
Cục Thuế tỉnh cho biết, chủ doanh nghiệp quản lý những lao động này
còn tài chính nhưng không trả lương nhân viên. Trong khi theo Nghị quyết 42
của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19, người lao động chỉ được hưởng trợ cấp khi nguồn tài chính của doanh
nghiệp không còn đủ trả lương hoặc không có doanh thu trong quý I-2020.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thuc-hien-nghi-quyet-42-cua-chinh-phuhoi-an-chi-tra-trong-dieu-kien-gian-cach-92142.html
* Quảng Nam: Phố cổ Hội An hết cách ly xã hội từ 6 giờ ngày 28/8,
thông tin đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại số ra ngày 28/8/2020
TP Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) sẽ
kết thúc việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 27/8, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã
ký quyết định về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với các địa
phương gồm thị xã Điện Bàn, TP Hội An và huyện Duy Xuyên.
Theo đó, thời gian kết thúc cách ly xã hội với TP Hội An, thị xã Điện
Bàn, huyện Duy Xuyên từ 6 giờ sáng 28/8. UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các
địa phương trên tiếp tục thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính
phủ.
Như vậy, ngày 28/8, Quảng Nam không còn khu vực nào thuộc diện cách
ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.
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https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-nam-pho-co-hoi-an-het-cach-lyxa-hoi-tu-6-gio-ngay-288-h1q3luHGR.html
* Hội An: Thêm 45 công dân hoàn thành cách ly tập trung, thông tin
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 28/8/2020
Sáng nay 28.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An
trao quyết định hoàn thành cách ly tập trung cho 45 công dân thực hiện
cách ly tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Quảng Nam.
Công dân hoàn thành cách ly tập trung tại Trường Phổ thông Dân tộc nội
trú Quảng Nam. Ảnh: Q.T
Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An thông tin, toàn
bộ trường hợp trên thực hiện đủ 14 ngày cách ly và có 2 lần xét nghiệm âm tính
với SARS-CoV-2. Trong số này có nhiều trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh
nhân 931, 932, 933 (phường Minh An) và bệnh nhân 991 (xã Cẩm Thanh).
Đội ngũ tài xế tình nguyện vận chuyển công dân về nhà. Ảnh: Q.T
Dịp này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An cũng
chuyển 37 trường hợp đang cách ly tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Quảng
Nam về trạm y tế xã, phường để tiếp tục hoàn thành thời gian cách ly.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/hoi-an-them-45-cong-dan-hoan-thanhcach-ly-tap-trung-92196.html
* Hội An tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người vào thành phố từ vùng
dịch, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 28/8/2020
UBND TP.Hội An vừa có công văn đề nghị Công an thành phố, UBND
các xã, phường, trạm y tế tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người vào thành phố từ
vùng dịch.
Theo đó, UBND thành phố đề nghị UBND các xã phường không xác
nhận cho các trường hợp là người Hội An ra làm việc, buôn bán hàng ngày tại
TP.Đà Nẵng, hoặc ra Đà Nẵng mua hàng về Hội An tiêu thụ nhằm hạn chế nguy
cơ phơi nhiễm, mang mầm bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.
Các địa phương và ngành chức năng làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu
thi công, không sử dụng lao động từ các địa phương đang có trường hợp mắc
bệnh Covid-19, nhất là lao động từ Đà Nẵng; phát huy vai trò, kết nối thường
xuyên với các Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng
để kịp thời nắm bắt thông tin và triển khai chặt chẽ người về từ Đà Nẵng và
vùng có dịch.
UBND thành phố cũng yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo các chốt kiểm
tra chỉ giải quyết các trường hợp ra khỏi thành phố có lý do cấp thiết và có sự
thống nhất hoặc có giấy xác nhận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
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của thành phố. Tất cả trường hợp từ Đà Nẵng về phải thực hiện khai báo y tế
theo quy định.
http://baoquangnam.vn/y-te/hoi-an-tiep-tuc-kiem-soat-chat-che-nguoivao-thanh-pho-tu-vung-dich-92179.html
* Hội An dè dặt ngày đầu hết cách ly xã hội, bài viết đăng trên Báo
Quảng Nam số ra ngày 29/8/2020
Từ 6 giờ sáng hôm qua (28.8), cùng với thị xã Điện Bàn và huyện
Duy Xuyên, TP.Hội An kết thúc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của
Thủ tướng Chính phủ. Dù rất vui mừng nhưng người dân Hội An vẫn cẩn
thận trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và nghiêm túc thực
hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.
Từ 0 giờ ngày 31.7, TP.Hội An bắt đầu thực hiện việc cách ly, bảo đảm
giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng
đồng. Toàn thành phố đã có 35 ca dương tính với Covid-19, gần 1.000 trường
hợp F1 phải thực hiện cách ly tập trung tại 9 khu cách ly, hàng nghìn trường hợp
F2 cách ly tại nhà và phong tỏa tạm thời 2 khối phố.
Dịch bệnh diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị và cộng đồng đã
“căng mình” chống dịch. Nhờ đó mà hơn 10 ngày qua, tại Hội An không xuất
hiện ca dương tính, nhiều ca dương tính lành bệnh đã xuất viện và chỉ còn 50
trường hợp F1 đang cách ly tập trung.
UBND tỉnh quyết định kết thúc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16
của Thủ tướng Chính phủ tại TP.Hội An từ 6 giờ sáng 28.8. Nhịp sống thường
ngày đã bắt đầu trở lại, người dân thành phố ai ai cũng cảm thấy vui mừng.
Ông Nguyễn Viết Nguyên - một người làm nghề mộc ở phường Thanh Hà
bày tỏ niềm vui: “Tôi cảm thấy phấn chấn và thoải mái. Tư tưởng không còn
buồn chán nữa, khỏe! Mong công việc trở lại bình thường để có thu nhập để
đảm bảo cuộc sống gia đình”.
Từng làm việc tại một điểm tham quan du lịch ở Hội An, anh Lê Văn
Nhật đã phải ngừng việc từ 5 tháng qua. Anh cho rằng, dù hết giãn cách xã hội
nhưng sự phục hồi của ngành du lịch Hội An phải còn thời gian rất dài. Dù vậy,
anh vẫn hy vọng công việc làm ăn sẽ sớm trở lại để đảm bảo cuộc sống hằng
ngày.
Dạo quanh thành phố, nhịp sống đã khởi sắc khi hàng quán bắt đầu mở
bán. Các quán cà phê đã có khách, hàng quán ăn uống thường ngày cũng xuất
hiện trở lại. Anh Nguyễn Thanh Quang - chủ quán cà phê ở số 85, đường Duy
Tân cho biết: “Tôi thấy mức độ cũng bình thường, chưa khởi sắc lắm vì người
dân chưa lao động gì nhiều. Dù rất vui nhưng người dân cũng ý thức, đeo khẩu
trang để phòng nguy cơ lây nhiễm”.
Còn với anh Nguyễn Viết Nhanh - lái xe du lịch chia sẻ: “Qua mùa dịch,
tôi cũng mong muốn công việc ổn định trở lại. Theo tôi, dù hết giãn cách xã hội
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nhưng người dân đừng chủ quan. Mong rằng các cơ quan chức năng của thành
phố luôn tuyên truyền, động viên người dân”.
Thực tế, dù rất vui mừng khi hết thực hiện cách ly xã hội nhưng người
dân Hội An vẫn ý thức cao trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ
tướng Chính phủ. Họ luôn đề cao cảnh giác để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng
đồng.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/hoi-an-de-dat-ngay-dau-het-cach-ly-xahoi-92251.html
* Hội An - “điểm rơi” khởi nghĩa ở Quảng Nam, bài viết đăng trên Báo
Quảng Nam số ra ngày 01/9/2020
Trong cuốn hồi ký “Trên những chặng đường cách mạng” do Nhà
xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2001, nhà cách mạng Võ Chí
Công - người trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ở Hội An vào đêm 18.8.1945
đã mô tả khá sinh động không khí của ngày hội cách mạng này: “... Ba giờ
sáng, trống mõ ở ấp Ngọc Thành và các khu phố nổi lên vang dội cả thị xã
Hội An. Đoàn người đi dày đặc, nối tiếp nhau rầm rộ tiến xuống Chùa Cầu,
đi qua các phố. Đi đến đâu quần chúng hai bên phố cũng nhanh chóng nhập
vào đoàn tham gia cuộc khởi nghĩa, quần chúng vừa đi vừa hô khẩu hiệu,
khí thế hừng hực… Sau khi chiếm đồn bảo an, chúng tôi lập tức đến chiếm
tòa tỉnh trưởng, kéo cờ đỏ sao vàng lên thay cho cờ quả ly nhục nhã bị lôi
xuống và tung truyền đơn kêu gọi đồng bào bảo vệ chính quyền cách mạng.
Trời sáng tỏ, quần chúng các thôn kéo đến thêm. Thành phố đông nghịt
người, chật cả các đường đi. Không khí vui mừng phấn khởi không sao tả
xiết”.
Theo kế hoạch bạo động cướp chính quyền ngày ấy, Hội An là điểm kết
thúc cuộc nổi dậy, thế nhưng đây đã trở thành nơi châm ngòi nổ cho cuộc Cách
mạng Tháng Tám long trời lở đất ở xứ Quảng năm 1945. Vì sao Hội An đã trở
thành “điểm rơi” của sự kiện vĩ đại này trên đất Quảng Nam - Đà Nẵng 75 năm
trước?
Nơi giữ mầm cách mạng
Hội An như lịch sử đã ghi nhận, là nơi Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra đời
vào cuối tháng 3.1930. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, phong trào cách
mạng ở Hội An phát triển mạnh mẽ. Từ đây các chi bộ đảng, tổ chức quần
chúng lan tỏa nhanh chóng ra các phủ huyện như Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế
Sơn, Tam Kỳ… Riêng tại Hội An có một chi bộ với 5 đảng viên, đã tổ chức
nhiều sự kiện gây được tiếng vang lớn, thức tỉnh và gây dựng tâm thế cho quần
chúng nhân dân bước vào cuộc đấu tranh mới.
Cuối tháng 10.1930, nhiều cán bộ chủ chốt của Tỉnh ủy Quảng Nam bị
bắt, Chi bộ Hội An cũng bị vỡ. Phong trào cách mạng trên đất Hội An tạm lắng
xuống, nhưng hạt giống cách mạng được gieo vào quần chúng vẫn tiếp tục nảy
nở. Ông Nguyễn Tấn Ưng - nguyên Bí thư lâm thời Thành ủy Hội An năm 1945
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kể về giai đoạn khó khăn này: “Các đảng viên cộng sản và một số quần chúng
cách mạng ở Kim Bồng, trong đó có anh tôi, bị bắt. Dù đang lúc thoái trào
nhưng chúng tôi vẫn hoạt động tuyên truyền trong thanh niên Kim Bồng, tổ
chức nhóm nòng cốt quyết noi gương những người cộng sản”.
Năm 1935 đồng chí Phan Xuân Hoàng thành lập Ban vận động cách mạng
Hội An gồm 5 người, tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và bí mật tổ chức các chi
bộ. Về sau các chi bộ này được Tỉnh ủy Quảng Nam móc nối củng cố và thừa
nhận. Giai đoạn 1936 - 1939, Mặt trận Bình dân lên nắm quyền tại Pháp, tận
dụng cơ hội này, Đảng ta phát động cao trào dân chủ, các hoạt động công khai
của tổ chức quần chúng diễn ra sôi nổi. Tại Hội An các hội ái hữu thợ may, thợ
mộc, đạc điền ra đời, nội dung hoạt động thiết thực, gắn với lợi ích quần chúng
nên có ảnh hưởng rộng rãi. Đến năm 1939, Hội An thành lập được 5 chi bộ
đảng. Cuối năm 1941, tại ấp Ngọc Thành, Thành ủy lâm thời Hội An được thành
lập, đồng chí Nguyễn Tấn Ưng được cử làm Bí thư.
Sau khi các điểm đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Duy Xuyên, Quế
Sơn lần lượt bị mật thám Pháp truy lùng, đánh vỡ thì địa bàn Hội An, cụ thể là
Kim Bồng trở thành “căn cứ lõm” rất an toàn cho cán bộ cốt cán của Tỉnh ủy
hoạt động. Trong những năm 1942 - 1943 quần chúng Kim Bồng, tiêu biểu là
gia đình đảng viên kiên trung Nguyễn Hàng, bà Thủ Khóa…, đã hết lòng che
chở, bảo vệ các đồng Võ Chí Công, Trần Đăng Quế, Trương Chí Cương… hoạt
động. Tháng 6.1942, trên chiếc thuyền lưu động do đảng viên Nguyễn Hàng
chèo qua ấp Trung Châu làng Kim Bồng, đồng chí Võ Chí Công và Nguyễn Sắc
Kim tổ chức Hội nghị thành lập Liên Thành, Tỉnh ủy Quảng Nam - Hội An - Đà
Nẵng. Nhân dân lại tích cực nuôi giấu, bảo vệ cơ quan Tỉnh ủy hoạt động, giúp
in, phát hành tài liệu huấn luyện, truyền đơn và báo chí. Kim Bồng cũng trở
thành nơi đứng chân an toàn của Xứ ủy Trung Kỳ. Đặc biệt vào tháng 4.1944,
tại chùa Kim Bửu làng Kim Bồng đã diễn ra Hội nghị thành lập lại Tỉnh ủy lâm
thời Quảng Nam, đồng chí Trần Văn Quế được cử làm Bí thư. Tỉnh ủy đặt cơ
quan tại làng Kim Bồng (bên cạnh đó còn đóng tại vùng Diêm Trường, thuộc xã
Tam Giang, huyện Núi Thành ngày nay). Cơ quan Tỉnh ủy được tái lập đã thúc
đẩy phong trào cách mạng trong tỉnh phục hồi nhanh chóng, chuẩn bị lực lượng
cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến.
Điều kiện chín muồi
Ngày 10.3.1945, Nhật đảo chính Pháp. Tháng 4.1945, Tỉnh ủy Quảng
Nam đã nhận được bản Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng
ta” của Trung ương và nhanh chóng triển khai trong toàn đảng bộ, khẩn trương
củng cố tổ chức đảng, phát triển đoàn thể cứu quốc, đẩy mạnh xây dựng lực
lượng vũ trang đưa điều kiện khởi nghĩa đến lúc chín muồi. Trong ngày 12 và
13.8.1945 Tỉnh ủy Quảng Nam triệu tập cuộc họp tại Khương Mỹ (nay thuộc xã
Tam Xuân 2, Núi Thành) thì được tin Nhật đầu hàng Đồng Minh, ngay lập tức
Tỉnh ủy quyết định thành lập Ủy ban bạo động, cử đồng chí Võ Chí Công làm
trưởng ban, phát động khởi nghĩa trong toàn tỉnh. Trong hồi ký “Trên những
chặng đường cách mạng”, đồng chí Võ Chí Công cho biết, theo kế hoạch sẽ huy
6

động quần chúng cướp chính quyền các phủ huyện cùng lúc vào tối 21 rạng
ngày 22.8.1945, sau đó hợp lực kéo xuống giành chính quyền tại tỉnh lỵ Hội An.
Thế nhưng thực tiễn cuộc Cách mạng Tháng Tám ở xứ Quảng đã diễn ra
ngược lại. Nguyên nhân là do phong trào cách mạng ở Hội An lúc này đã lên
cao và vai trò quyết định của nhà cách mạng Võ Chí Công. Từ sau tháng 5.1945
phong trào cách mạng ở Hội An càng phát triển rầm rộ. Lực lượng tự vệ cứu
quốc tăng nhanh chóng, lên đến con số nghìn người. Đặc biệt, ta phát triển được
cơ sở cách mạng trong Bảo an binh của địch. Những người này thường xuyên
cung cấp tình hình và sẽ làm nội ứng khi khởi nghĩa nổ ra. Đến đầu tháng
8.1945 tại các vùng Thanh Hà, Kim Bồng ta đã làm chủ, tự vệ tổ chức luyện tập,
hội họp công khai và tổ chức kiểm soát những người lạ mặt ra vào. “Đêm trước”
của cuộc Cách mạng Tháng Tám ở Hội An được ông Nguyễn Tấn Ưng - Bí thư
Thành ủy lâm thời Hội An giai đoạn ấy kể lại: “Nhận thấy khí thế cách mạng
của quần chúng lên cao, ta nắm được cơ sở trong Bảo an binh của địch, chính
quyền bù nhìn tỉnh Quảng Nam hoang mang cực độ, nên chúng tôi họp và sau
đó báo cáo với đồng chí Võ Chí Công đề nghị cho phép khởi nghĩa”.
Quyết tâm hành động
Có mặt tại Hội An vào chiều 17.8.1945, đồng chí Võ Chí Công nhận thấy
các tổ chức phản động, nhất là “bọn Cao Đài thân Nhật” cũng đang tập hợp lực
lượng, nếu ta chậm trễ, chúng dàn xếp với bọn tay sai cướp chính quyền trước
thì tình hình sẽ rất phức tạp. Do đó, một mặt ông phái người đi thỉnh thị ý kiến
của Tỉnh ủy - lúc này đang đóng tại làng Bích Trâm (xã Điện Hòa, Điện Bàn) để
chỉ đạo phong trào toàn tỉnh, một mặt vẫn quyết tâm hành động. “Trong đêm 17
rạng ngày 18.8.1945 chờ đến 3 giờ sáng vẫn chưa thấy tỉnh trả lời mà anh chị
em thì rất đồng tình với việc khởi nghĩa và rất nôn nóng hồi hộp. Tôi nói tỉnh
chưa duyệt kịp thì ta cũng phải làm. Chúng ta làm không sai, chắc tỉnh cũng
đồng ý” (Trích hồi ký “Trên những chặng đường cách mạng”).
Và vào lúc 3 giờ sáng 18.8.1945 ngòi nổ khởi nghĩa đã bùng lên tại Hội
An. Đoàn quân khởi nghĩa gồm 700 tự vệ, 5 nghìn quần chúng từ Ngọc Thành,
Xuân Lâm, Tu Lễ… lần lượt chiếm bưu điện, đồn bảo an và cuồn cuộn tiến đến
tòa tỉnh. Trước sức mạnh áp đảo của quần chúng, tỉnh trưởng Tôn Thất Giáng
chỉ còn cách giao nộp ấn tín cho chính quyền cách mạng. Lá cờ đỏ sao vàng
tung bay trên tòa tỉnh trưởng khẳng định chính quyền đã về tay nhân dân.
“Cơn địa chấn cách mạng” Hội An đã lập tức lan truyền ra khắp tỉnh, tạo
điều kiện cho khởi nghĩa tại các phủ huyện Điện Bàn, Duy xuyên, Thăng Bình,
Tiên Phước, Đại Lộc… nhanh chóng giành được thắng lợi. Hội An trở thành
“điểm rơi” ngoạn mục của sự kiện cách mạng vĩ đại, góp phần đưa Quảng Nam
là một trong 4 tỉnh của cả nước giành chính quyền sớm nhất trong Cách mạng
mùa thu năm 1945, ghi thêm một nét son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của xứ
Quảng.
Sau khi giành được chính quyền trong toàn tỉnh, ngày 2.9.1945, tại thị xã
Hội An, Tỉnh ủy và Ủy ban Việt Minh tỉnh tổ chức mít tinh mừng thắng lợi cuộc
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Tổng khởi nghĩa và tổ chức ra mắt Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh
Quảng Nam.
http://baoquangnam.vn/chinh-tri/hoi-an-diem-roi-khoi-nghia-o-quangnam-92337.html
* Hơn 600 suất quà hỗ trợ người dân khó khăn tại Hội An, thông tin
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 02/9/2020
Sáng nay 2.9, Nhóm thiện nguyện Tươi Sáng phối hợp ca sĩ Ánh
Tuyết và một số nhà hảo tâm tại TP.Hội An, TP.Đà Nẵng phát hơn 600 suất
quà hỗ trợ người dân Hội An gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Mỗi suất quà gồm gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm thiết yếu khác với trị giá
220 nghìn đồng, tổng giá trị đợt trao quà hơn 130 triệu đồng. Đây là hoạt động
được Nhóm thiện nguyện Tươi Sáng cùng một số nhà hảo tâm tổ chức thường
xuyên.
Các trường hợp nhận quà được xác minh gia cảnh và phát thẻ để đảm bảo
hỗ trợ đúng đối tượng. Ban tổ chức cũng linh động hỗ trợ một số trường hợp
phát sinh không có trong danh sách.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/hon-600-suat-qua-ho-tro-nguoi-dan-khokhan-tai-hoi-an-92371.html
* Hội An đảm bảo chu đáo kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, thông tin
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 02/9/2020
Sáng nay 2.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng lãnh đạo
các sở, ngành liên quan có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND
TP.Hội An về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020.
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND
TP.Hội An cho biết, toàn thành phố có 1.223 thí sinh đăng ký dự thi tại 4 điểm
thi: Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, THPT Trần Quý Cáp, THPT Nguyễn
Trãi, THPT Trần Hưng Đạo.
Thành phố đã trải qua 15 ngày không có ca dương tính Covid-19 và 18
ngày không có ca Covid-19 trong cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Giám
đốc Trung tâm Y tế TP.Hội An thông tin, đơn vị đã hoàn tất phun khử trùng tại
các điểm thi. Hiện Hội An không còn thí sinh nằm trong diện F1, F2.
Đến nay, công tác chuẩn bị hồ sơ thí sinh dự thi, cấp phát giấy báo dự thi,
phòng cháy chữa cháy, bố trí khu làm việc và khu vực thi của các điểm thi cùng
một số công tác khác cơ bản đã hoàn tất.
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Công Thành lưu ý, các điểm thi cần
tăng cường dự phòng máy nổ phát điện, tăng cường máy đo thân nhiệt. Thí sinh
tự do chưa khai báo y tế thì không được thi.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao nỗ lực của TP.Hội
An trong đợt thi lần này, nhất là khi Hội An là một trong những địa phương chịu
tác động nặng nề nhất của dịch Covid-19.
“Hội An cần tăng cường thêm máy đo thân nhiệt, đảm bảo mỗi phòng thi
có 1 máy; tuyên truyền không để phụ huynh tập trung đông người trước cổng
điểm thi; bình tĩnh, chủ động xử lý các tình huống phát sinh vừa đảm bảo chu
đáo, an toàn cho kỳ thi vừa tránh tạo áp lực không đáng có cho thí sinh” - Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói.
http://baoquangnam.vn/giao-duc/hoi-an-dam-bao-chu-dao-ky-thi-totnghiep-thpt-dot-2-92373.html
* Hội An chuẩn bị 2 phương án khai giảng năm học mới, bài viết đăng
trên Báo VOV số ra ngày 3/9/2020
Địa phương chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
đợt 2 và chuẩn bị kỹ lưỡng 2 phương án khai giảng năm học mới.
Thành phố Hội An là địa phương đầu tiên ở tỉnh Quảng Nam phát hiện ca
mắc Covid-19 trong cộng đồng và sau đó lây lan nơi khác. Đây cũng là nơi có
nhiều khu dân cư phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16
của Thủ tướng Chính phủ. Thời điềm này, thành phố Hội An vẫn tiếp tục thực
hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Địa phương chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 2
và chuẩn bị kỹ lưỡng 2 phương án khai giảng năm học mới 2020-2021.
Những ngày này, Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, TP. Hội
An đang nâng cấp sửa chữa nhiều hạng mục cơ sở vật chất để chuẩn bị khai
giảng năm học mới. Cùng với đó, nhà trường cũng tập trung chuẩn bị chu đáo
cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt II, bắt đầu từ ngày 3/9. Thầy Lê
Thành Vinh, Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, cho biết:
"Trường cũng đã tiến hành cho cán bộ công nhân viên, giáo viên và học sinh
khối 12 khai báo y tế đầy đủ. Cơ sở vật chất thực ra đã chuẩn bị từ đợt 1, hiện
đang tiếp tục củng cố thêm, đặc biệt là khâu phòng chống dịch".
Trong đợt thi này, thành phố Hội An là đơn vị có số lượng thí sinh dự thi
cao nhất tỉnh Quảng Nam với hơn 1.200 thí sinh dự thi tại 4 điểm thi. Ông
Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho hay, UBND
thành phố đã họp Ban Giám hiệu tất cả trường học và các ban ngành liên quan
trên địa bàn để triển khai phương án tổ chức.
Tại 4 điểm thi, thành phố yêu cầu ngành Y tế phối hợp với các xã phường
và trường học tiến hành các biện pháp điều tra dịch tễ, phun thuốc khử độc, sát
trùng trước, trong và sau khi thi. Đến nay, toàn thành phố không còn trường hợp
học sinh lớp 12 nào thuộc diện F1, F2 phải thực hiện cách ly. Đặc biệt, khâu
đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ coi thi luôn được thành phố coi trọng.
Tất cả các điểm thi đều được bố trí đầy đủ mọi phương tiện để sát trùng, đảm
bảo giãn cách theo quy định, an ninh trật tự và môi trường cảnh quang sạch sẽ.
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Cùng với đó, thành phố chú trọng công tác truyền thông, cổ động trực quan, vừa
hướng dẫn phòng chống dịch vừa động viên tinh thần cho thí sinh, hướng tới
một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, tự tin và hiệu quả.
Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết:
"Đối với kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, cơ bản chúng ta đã kiểm soát
được tình hình, nắm quan trọng nhất là tình hình dịch tễ của học sinh, của cán bộ
coi thi và các đối tượng liên quan khác".
Tại Trường Tiểu học &Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, xã Cẩm Kim, để
chuẩn bị khai giảng năm học mới, nhà trường đã phun thuốc khử trùng, chuẩn bị
đầy đủ sách giáo khoa cho 83 học sinh vào lớp 1 theo chương trình thay sách
giáo khoa đồng thời liên hệ, hướng dẫn phụ huynh học sinh về từ vùng dịch
thực hiện đảm bảo các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Thầy Lê Hùng Sỹ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nhà trường thực
hiện phương án là khai giảng theo chỉ đạo của thành phố, một là trực tuyến nếu
như thực hiện cách ly, nếu không thì vừa trực tuyến vừa trực tiếp bằng hình thức
trang trí trực quan trên sân trường".
Bước vào năm học mới 2020-2021, thành phố Hội An có khoảng 6.000
học sinh đầu cấp. Đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã triển khai
nhiệm vụ năm học mới cho tất cả các trường học, trong đó đặc biệt nhấn mạnh
công tác phòng chống dịch bệnh nhưng phải tạo được khí thế phấn khởi, sôi nổi
khi bước vào năm học mới.
Ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
Hội An cho biết, mọi khâu chuẩn bị đã sẵn sàng, kể cả sách và trang thiết bị
phục vụ việc thay sách giáo khoa cho học sinh lớp 1. Căn cứ vào tình hình thực
tế, phòng GD-ĐT sẽ tham mưu cho thành phố có văn bản chỉ đạo sát sao về
công tác khai giảng, vừa đảm bảo phòng dịch, an toàn cho các em đến trường
nhưng tạo ra tâm thế cho các em khi bước vào năm học mới ở tất cả các bậc
học./.
2. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ
* Hội An phun khử khuẩn các điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2, thông
tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 31.8.2020
Ngành y tế Hội An phối hợp các trường đặt điểm thi tốt nghiệp THPT
năm 2020 đợt 2 tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng, đảm bảo công
tác phòng chống dịch trước khi diễn ra kỳ thi.
Việc phun hóa chất khử khuẩn diễn ra vào sáng 31.8, tại 4 điểm thi gồm
Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, THPT Nguyễn Trãi, THPT Trần Quý
Cáp, THPT Trần Hưng Đạo.
Ngành y tế triển khai phun thuốc khử khuẩn tại các phòng học, phòng
chờ, khuôn viên nhà trường.
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Ghi nhận tại Trường THPT Trần Quý Cáp, công tác chuẩn bị cho kỳ thi
tốt nghiệp THPT đợt 2 và năm học mới 2020-2021 diễn ra rất nghiêm túc.
Thầy Thái Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quý Cáp cho
biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2, điểm thi số 13 - Trường THPT
Trần Quý Cáp (Hội đồng thi số 34 tỉnh Quảng Nam) có 407 thí sinh, nhà trường
bố trí 18 phòng thi chính thức và 3 phòng thi dự phòng.
Trong sáng nay, nhà trường đã dọn dẹp vệ sinh, bố trí lại phòng thi và
Trung tâm Y tế TP.Hội An đã phun thuốc toàn bộ phòng thi, khuôn viên nhà
trường. Ngoài ra nhà trường cũng bố trí bàn ghế đảm bảo khoảng cách để thí
sinh dự thi an toàn, yên tâm.
http://baoquangnam.vn/giao-duc/hoi-an-phun-khu-khuan-cac-diem-thitot-nghiep-thpt-dot-2-92300.html
3. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM
* Khởi động du lịch hậu Covid-19, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam
số ra ngày 3/8/2020
Sau khi TP.Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn kết thúc cách ly xã hội
chuyển sang trạng thái bình thường mới, một số doanh nghiệp, đơn vị du
lịch trên địa bàn tỉnh cũng bắt tay ngay vào chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn
sàng đón khách quay lại.
Sẵn sàng đón khách
Sáng nay (3.9), Khu di tích Mỹ Sơn chính thức mở cửa đón khách tham
quan trở lại sau hơn 1 tháng tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo
ông Phan Hộ - Giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn, việc tái mở cửa
bán vé tham quan chủ yếu “làm nóng” lại hoạt động du lịch Mỹ Sơn. “Chắc
chắn chưa có khách nhưng phải mở cửa để khởi động lại chứ đóng cửa lâu ngày
trông ảm đạm quá” - ông Hộ nói.
Tuy nhiên, do việc mở cửa phải thực hiện theo Chỉ thị 19 của Chính phủ
về giãn cách xã hội, vì vậy nhân viên đi làm phải chia thành 3 nhóm luân phiên
trực hàng ngày, đồng thời tuân thủ những quy định bắt buộc về phòng chống
dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay trong suốt quá
trình đón khách.
Đến thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 đã được kiểm soát và hoạt động du
lịch ở nhiều nơi Quảng Nam đang có dấu hiệu nóng lên. Việc đón khách tham
quan không chỉ tạo sinh khí mới cho các điểm đến mà còn mang tới những hy
vọng về mặt doanh thu, đảm bảo duy trì đời sống người lao động.
Ông Phan Hộ thừa nhận, qua hai đợt dịch nguồn kinh phí trả lương cho
cán bộ, nhân viên đang cạn dần, chủ yếu phụ thuộc vào số tiền tích lũy từ những
năm trước, nhưng hiện cũng chỉ tạm đủ trả lương cơ bản cho người lao động đến
hết năm 2020.
Các hoạt động du lịch tại Mỹ Sơn sẽ bắt đầu trở lại từ ngày 3.9. Ảnh: V.L
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Tại TP.Hội An nhiều cơ sở lưu trú cũng bắt đầu triển khai các chương
trình đón khách bằng nhiều gói khuyến mãi, kích cầu như giảm giá phòng, tăng
chất lượng dịch vụ.
Theo ông Lê Quốc Việt – Giám đốc khách sạn Santa Sea Villa Hội An,
việc tái khởi động đón khách chủ yếu mang tính thăm dò trước khi tung ra
những chương trình lớn thu hút khách quay lại. Hiện Santa Sea Villa Hội An
đang triển khai gói khuyến mãi tri ân đặc biệt gửi đến những du khách đã từng
lưu trú khách sạn trước đây với các mức ưu đãi như giảm giá phòng còn 390
nghìn đồng đối với phòng áp mái; 490 nghìn đồng (phòng view vườn) và 590
nghìn đồng (phòng view biển) dành cho 2 người với quyền lợi, chế độ không
thay đổi.
Cơ hội vẫn sáng
Có thể thấy việc sẵn sàng đón khách du lịch sau dịch Covid-19 không
phải là điều “hoang tưởng” hiện nay. Theo ông Lê Quốc Việt, ông có niềm tin
khách du lịch sẽ sớm quay lại Hội An vì dịch Covid-19 đang được kiểm soát,
đặc biệt, thông tin Đà Nẵng sẽ gỡ bỏ cách ly vào ngày 5.9 và các hãng hàng
không đang mở bán vé trở lại cho các chuyến bay đến - đi Đà Nẵng. “Chỉ cần
Đà Nẵng bỏ cách ly, nối lại chuyến bay thì cơ hội sẽ sáng” - ông Việt nhận định.
Theo kết quả khảo sát nhanh trên mạng xã hội gần đây, ông Việt nhận thấy mặc
dù vẫn còn e dè nhưng khoảng 30% số người được hỏi cho biết sẵn sàng đi du
lịch trở lại khi hết dịch.
Kinh nghiệm đợt dịch đầu cho thấy, chỉ sau vài ngày Chính phủ bãi bõ
giãn cách xã hội, lượng khách đổ về Đà Nẵng, Hội An đã tăng đột biến. Bà
Phạm Thị Hải Nguyên - chủ khu nghỉ dưỡng Sea’lavie Boutique Resort & Spa
Hội An khẳng định, doanh nghiệp du lịch phải luôn trong tâm thế đón khách. Từ
khi dịch tái bùng phát hồi cuối tháng 7 khách sạn bà luôn duy trì đội ngũ nhân
viên túc trực sẵn sàng đón khách bất cứ lúc nào.
“Tình hình hiện nay diễn biến rất nhanh, có thể chỉ sau vài ngày Đà Nẵng
dỡ bỏ cách ly khách sẽ quay trở lại nên chúng tôi luôn trong tâm thế đón khách”
- bà Nguyên chia sẻ.
Theo ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, đã
đến lúc phải sống chung với dịch bệnh nên các hoạt động du lịch cũng phải luôn
chủ động, mặc dù thời điểm này có những hạn chế khi mùa hè đã qua, học sinh,
sinh viên quay lại trường nhưng không vì thế mà khách đi du lịch giảm, bởi du
lịch hiện nay đã là một nhu cầu, thói quen của nhiều người.
Ông Lê Quốc Việt nhìn nhận, điều quan trọng nhất hiện nay chính là vấn
đề an toàn, do đó Nhà nước phải đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tạo sự an tâm
cho khách. “Cơ hội cho du lịch Hội An chỉ còn đến hết tháng 10, qua tháng 11
đã bước vào mùa mưa lụt nên chúng ta phải làm ngay bây giờ. Điều này có thể
khó với các khách sạn lớn, nhưng với những cơ sở lưu trú quy mô nhỏ, nhân sự
ít thì dễ khởi động lại hơn” - ông Việt phân tích.
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Ông Việt cũng tiết lộ, ông đang có sẵn nhiều nguồn khách là bạn bè, cộng
đồng, hội nhóm ngoài Hà Nội nên chỉ cần Đà Nẵng tháo dỡ cách ly, khách sạn
có chính sách phù hợp là khách sẽ vào nên cơ hội mở cửa vẫn tương đối sáng
sủa.
http://baoquangnam.vn/du-lich/khoi-dong-du-lich-hau-covid-1992400.html
4. AN NINH – TRẬT TỰ
* Hội An xử phạt hơn 90 triệu đồng các vi phạm phòng chống Covid19, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 30/8/2020
Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An, hơn
1 tháng qua Công an thành phố xử lý 106 trường hợp vi phạm các quy định
về phòng chống dịch Covid-19 với tổng mức tiền phạt hơn 90 triệu đồng.
Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: không chấp hành đeo khẩu trang nơi công
cộng, kinh doanh không đảm bảo quy định phòng chống dịch, trốn khỏi khu vực
phong tỏa, đi khỏi nơi cách ly tại nhà, không tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh
dịch vụ ăn uống trong vùng có dịch...
Công an TP.Hội An đã kiểm soát hơn 70 nghìn phương tiện giao thông
các loại với gần 50 nghìn người khai báo y tế, lộ trình di chuyển; không cho
5.242 trường hợp đến từ TP.Đà Nẵng hoặc một số địa phương lân cận vào Hội
An vì không có lý do cần thiết.
Hiện nay trên địa bàn Hội An có 647 người từ địa phương khác tạm trú,
trong đó 316 người đến từ Đà Nẵng.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/hoi-an-xu-phat-hon-90-trieu-dong-cac-vipham-phong-chong-covid-19-92276.html
* Truy bắt kẻ cướp giật tài sản của nữ du khách giữa dịch Covid-19,
thông tin đăng trên Báo Công lý số ra ngày 31/8/2020
Chiều 31/8, Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho hay, đã làm rõ vụ
cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, khuya ngày 27/8, chị Anastazja Barbara Szagajdenko (Quốc
tịch Ba Lan) đang mở cổng vào ngôi nhà thuê ở phường Tân An, TP Hội An, thì
bị một đối tượng đi trên xe máy áp sát, giật chiếc balo trên giỏ xe đạp. Tài sản bị
mất gồm 4 triệu đồng và 4 thẻ tín dụng đều mang tên Anastazja.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Hội An đã khẩn trương rà soát
các đối tượng nghi vấn. Đến 8h sáng 28/8, các trinh sát đã bắt được đối tượng
gây án là Phạm Hữu Vĩnh (SN 1990, trú phường Thanh Hà, TP Hội An), đồng
thời thu hồi tài sản cho bị hại.
Tại cơ quan công an, Vĩnh khai nhận, đêm 27/8, sau khi mượn xe máy của
một người bạn, đối tượng đảo quanh các tuyến phố ở TP Hội An tìm “con mồi”.
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Đến khoảng 23h40 cùng ngày, Vĩnh phát hiện chị Anastazja nên tìm cách áp sát
giật ba lô. Tài sản có được, Vĩnh lục lấy tiền tiêu xài rồi vứt ba lô xuống sông.
Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, TP Hội An vẫn đang thực hiện cách
ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid19.
https://congly.vn/an-ninh-hinh-su/truy-bat-ke-cuop-giat-tai-san-cua-nudu-khach-giua-dich-covid-19-358064.html
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.

TRƯỞNG PHÒNG

Tống Quốc Hưng
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