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TỔNG HỢP
Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 7/9 đến ngày 14/9/2020
Từ ngày 7/9 đến ngày 14/9/2020 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
* Hội An được đề cử hạng mục “Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á”,
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 11.9.2020
Tại Giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Awards 2020, Việt Nam
được đề cử 11 hạng mục chính, trong đó Hội An được đề cử hạng mục “Thành
phố văn hóa hàng đầu châu Á”.
Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Awards (WTA) năm
2020 đã thông báo về thời gian bình chọn khu vực châu Á, diễn ra từ nay đến hết ngày
24.9.2020.
Mùa giải năm nay, du lịch Việt Nam được đề cử tại 11 hạng mục chính - “Hàng
đầu châu Á”. Đó là: “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á”, “Điểm đến hàng đầu châu
Á”, “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á”, “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á”,
“Điểm đến du thuyền trên sông hàng đầu châu Á”, “Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu
Á”, “Điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á”, “Điểm đến dành cho giới trẻ hàng
đầu châu Á” và “Thành phố hàng đầu châu Á” dành cho thủ đô Hà Nội, “Thành phố
văn hóa hàng đầu châu Á” dành cho Hội An, “Cơ quan du lịch hàng đầu châu Á” dành
cho Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL).
Ngoài ra, Đà Nẵng được đề cử giải thưởng “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng
đầu châu Á”, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) được đề cử giải thưởng “Vườn
quốc gia hàng đầu châu Á”. Bên cạnh đó, còn có những đề cử trong lĩnh vực hàng
không và lữ hành, lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng...
Để bình chọn cho du lịch Việt Nam cần truy cập website World Travel Awards
tại địa chỉ: https://www.worldtravelawards.com.
WTA ra đời năm 1993, được ví như giải Oscar của lĩnh vực du lịch. Giải thưởng
được tổ chức thường niên nhằm vinh danh các điểm đến nổi bật, nhà cung cấp dịch vụ
du lịch chất lượng với các hạng mục đề cử ở lĩnh vực hàng không, khách sạn, resort,
công ty lữ hành, điểm đến du lịch...
Tại WTA lần thứ 26 năm 2019, Việt Nam được tôn vinh các hạng mục: “Điểm
đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á” dành cho Hội An, “Điểm đến hàng đầu châu

Á”, “Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á”, “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á”,
“Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”.
http://baoquangnam.vn/du-lich/hoi-an-duoc-de-cu-hang-muc-thanh-pho-vanhoa-hang-dau-chau-a-92717.html
* Phụ nữ phường Thanh Hà trao phiếu đi chợ cho gia đình khó khăn, thông
tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 7.9.2020
Chị em khối phố Nam Diêu phối hợp Hội LHPN phường Thanh Hà
(TP.Hội An) tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương”, trao 120 phiếu đi chợ
miễn phí cho gia đình gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19 (tổ chức 2 đợt).
Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Hà,
chương trình giống như một “phiên chợ 0 đồng” với nguồn kinh phí hơn 20 triệu đồng
vận động từ mạnh thường quân.
Gian hàng với các sản phẩm như nước mắm, dầu ăn, gạo, mì tôm, trứng, thịt, cá,
rau củ… đặt tại số nhà 86 đường Duy Tân, khối phố Nam Diêu. Với phiếu đi chợ miễn
phí được cán bộ Hội LHPN phường Thanh Hà cấp phát, người dân đến nhận lương
thực và nhu yếu phẩm tùy chọn.
Chương trình tổ chức đợt 1 vào ngày 6.9 với 70 phiếu đi chợ; dự kiến đợt 2 tổ
chức vào ngày 9.9 với 50 phiếu. “Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng cả tấm lòng của
chúng tôi. Hy vọng các gia đình sẽ vượt qua giai đoạn khốn khó này” - bà Nguyễn Thị
Thu Trang nói.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/phu-nu-phuong-thanh-ha-trao-phieu-di-cho-chogia-dinh-kho-khan-92557.html
* Hai bệnh nhân tái dương tính Covid-19 ở Hội An, thông tin đăng trên Báo
Quảng Nam số ra ngày 14.9.2020
Sáng nay 14.9, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế thông tin, bệnh
nhân (BN) 549 và BN 550 (đều là sư cô chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong,
TP.Hội An) tái dương tính với Covid-19.
Các BN tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xuất viện, trong đó có
sư cô chùa Bảo Thắng. Ảnh: X.H
BN 549 (55 tuổi) điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam) sau khi được công bố mắc
Covid-19 vào ngày 1.8.
Ngày 18.8, BN được công bố khỏi bệnh, xuất viện về cách ly tại chùa Bảo
Thắng 14 ngày theo quy định. BN cũng được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần với kết quả đều
âm tính (lần 1 ngày 25.8, lần 2 ngày 31.8).
Ngày 1.9, BN được kết thúc cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại chùa Bảo
Thắng. Từ đó đến nay BN không ra khỏi khu cách ly, không tiếp xúc với ai.
Ngày 13.9, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và cho kết quả dương tính.
BN 550 (75 tuổi) được công bố dương tính vào ngày 1.8 và điều trị tại Bệnh
viện Trung ương Huế.
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Ngày 27.8, BN được công bố khỏi bệnh, xuất viện về cách ly tại chùa Bảo
Thắng 14 ngày theo quy định, được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và cho kết quả dương
tính 2 lần (lần 1 ngày 3.9 âm tính; lần 2 ngày 11.9, lần 3 ngày 13.9 đều dương tính).
Từ ngày 27.8 đến nay BN được cách ly tại chùa Bảo Thắng, không ra khỏi chùa,
không tiếp xúc với ai.
Ông Nguyễn Văn Hai cho biết, hiện Sở Y tế đã đưa BN 549 và BN 550 đến
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để tiếp tục cách ly theo dõi theo đúng quy
định.
Khu cách ly tại chùa Bảo Thắng cũng đang cách ly một BN khỏi bệnh khác là
BN 551 (kết quả xét nghiệm âm tính). Hiện chùa có 25 người đang lưu trú, đã được lấy
mẫu xét nghiệm và đều âm tính. Chùa không hoạt động từ ngày 1.8 đến nay nên không
có trường hợp nào liên quan ở ngoài cộng đồng.
http://baoquangnam.vn/y-te/hai-benh-nhan-tai-duong-tinh-covid-19-o-hoi-an92771.html
2. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ
* Di dời 29 cơ sở mộc dân dụng vào Cụm công nghiệp Thanh Hà, thông tin
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 9.9.2020
UBND TP.Hội An vừa yêu cầu các xã, phường niêm yết danh sách cơ sở sản
xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời vào Cụm công nghiệp Thanh Hà.
Trong đợt 1 năm nay, toàn thành phố có 29 cơ sở mộc dân dụng phải thực hiện
di dời từ khu dân cư vào Cụm công nghiệp Thanh Hà. Nhiều nhất là phường Thanh Hà
với 8 cơ sở, xã Cẩm Hà 7 cơ sở, Cẩm Nam và Cẩm Châu mỗi phường 4 cơ sở, phường
Minh An 3 cơ sở... Mỗi cơ sở được bố trí tối đa diện tích 1.500m2 và tối thiểu hơn
300m2 để tổ chức sản xuất tùy theo quy mô hoạt động.
Năm 2020 Hội An sẽ di dời vào Cụm công nghiệp Thanh Hà 46 cơ sở sản xuất
gây ô nhiễm môi trường. Đây là những cơ sở có phạm vi gây ô nhiễm rộng về bụi,
tiếng ồn, mùi độc hại... trên các tuyến đường trọng yếu, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị
và nằm trong các khu dân cư trung tâm thành phố, chủ yếu là cơ sở chế biến gỗ, đá, cơ
khí.
https://baoquangnam.vn/cong-nghiep/di-doi-29-co-so-moc-dan-dung-vao-cumcong-nghiep-thanh-ha-92623.html
* Chi trả hỗ trợ Covid-19 ở Hội An: Tránh phức tạp nảy sinh, bài viết đăng
trên Báo Quảng Nam số ra ngày 10.9.2020
TP.Hội An vừa sơ kết công tác chi trả chính sách theo Nghị quyết số
42/NQ-CP (ngày 9.4.2020) của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do đại dịch Covid-19. Nhiều kinh nghiệm được đúc kết cho việc thực
hiện trong thời gian tới.
Nhiều tồn tại
Từ khi triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19 đến nay, Hội An đã chi hơn 16 tỷ đồng. Trong đó có 6.114 đối tượng người
có công, bảo trợ xã hội, khẩu nghèo và cận nghèo được chi trả hơn 8,9 tỷ đồng; 13/13
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xã, phường hoàn thành công tác chi trả cho 283 đối tượng 2 và 3 với số tiền 283 triệu
đồng; 9 xã, phường hoàn thành việc chi hỗ trợ cho 5.019 đối tượng 4 hơn 5 tỷ đồng.
Phòng LĐ-TB&XH cũng đã chi hỗ trợ 1.081 lao động thuộc đối tượng 1 của 28 doanh
nghiệp với kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng.
Ông Lê Viết Phúc - Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An cho biết, việc tổ
chức chi trả trong thời gian giãn cách xã hội được các đơn vị, địa phương đặc biệt quan
tâm, thực hiện đúng quy trình phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, việc rà soát chấm
trùng của ngành LĐ-TB&XH khá vất vả, số lượng nhiều, thuộc nhiều nhóm đối tượng,
nhiều cấp quản lý. Trên địa bàn Hội An, người lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất
nghiệp gần 2.000 người, chủ hộ kinh doanh kê khai thuế hơn 100 triệu đồng có hơn
500 trường hợp nên việc rà soát chấm trùng và loại trừ chuyển đối tượng là không dễ
dàng, dễ bị sót lọt.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, có địa phương thiếu nhất quán trong khâu
giải đáp chính sách, xác định đối tượng, trình tự thủ tục... Có trường hợp người lao
động tự do khai tại hộ kinh doanh này không đủ điều kiện thì khai qua hộ kinh doanh
khác; đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng khai qua diện lao động tự do;
đang đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm hiện nay vẫn khai lao động tự do. Có trường
hợp chủ hộ kinh doanh có doanh thu kê khai thuế hơn 100 triệu đồng và kể cả dưới
100 triệu đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng thì chuyển qua lao động tự do.
Trong việc áp dụng chính sách, hầu hết địa phương đều yêu cầu người lao động
phải xác nhận địa điểm làm việc, tuy nhiên có địa phương không yêu cầu mà tự xác
nhận là không đủ cơ sở. Một số trường hợp người lao động làm việc tại các công ty,
doanh nghiệp nhưng không ký hợp đồng thì lại chuyển qua diện lao động tự do. Việc
thụ lý hồ sơ còn thiếu kiểm tra thông tin dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần, cụ thể như
việc thiếu thông tin số chứng minh nhân dân, số thẻ bảo hiểm y tế...
Cần nắm chắc nghiệp vụ
Từ nay đến hết 30.9.2020, Hội An tiếp tục thẩm định hồ sơ tháng 5, 6 cho các
đối tượng 2, 3, 4. Trên cơ sở kết luận của Cục Thuế Quảng Nam về việc chuyển thông
tin liên quan đến việc thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP,
Phòng LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục trình UBND thành phố phê duyệt danh sách người lao
động làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn
thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại
dịch Covid-19 gây ra, kể cả người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc Chi
cục Thuế thành phố quản lý.
Trước mắt, 4 xã, phường còn lại là Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Thanh Hà, Cẩm Kim
phải tiến hành chi trả chế độ tháng 4 sau khi có quyết định phê duyệt, đồng thời tiếp
tục xây dựng hồ sơ cho các đối tượng để hỗ trợ tháng 5 và 6. Về trình tự và thủ tục hồ
sơ vẫn phải thực hiện theo quy trình trước đây, đặc biệt là rà soát thật kỹ số lao động
đã có việc làm, kể cả đối tượng bổ sung nếu đủ điều kiện thụ hưởng mà bị sót lọt hoặc
thiếu thông tin nên chưa kê khai để đưa vào danh sách. Đối tượng 4 bổ sung tháng 4 tại
Hội An hiện có hơn 1.300 người và phải được kết thúc vào ngày 14.9.2020.
Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói: “Việc thực hiện
Nghị quyết số 42/NQ-CP tác động đến nhiều đối tượng, vì vậy khâu quan trọng nhất là
phải nắm vững các quy định, nghiệp vụ phải chắc tay. Cán bộ xã, phường và thôn,
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khối phố cần phải được tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ hơn để tránh
những phức tạp nảy sinh. Về nguồn kinh phí thì thành phố xem đây là ưu tiên hàng
đầu”.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/chi-tra-ho-tro-covid-19-o-hoi-an-tranh-phuc-tapnay-sinh-92662.html
* Bảo vệ bờ biển Cửa Đại: Xây đê ngầm phá sóng từ xa, bài viết đăng trên
Báo Quảng Nam số ra ngày 14.9.2020
Sau gần 3 tháng thi công, hơn 200m tuyến đê ngầm chắn phá sóng bờ biển
Cửa Đại dần hoàn thiện, mở ra kỳ vọng bảo vệ vững chắc bờ biển Hội An trong
mùa mưa bão sắp tới.
Ngăn sóng từ xa
Theo thiết kế, công trình đê ngầm chắn phá sóng từ xa khu vực biển Cửa Đại
chạy song song cách bờ 250m, vật liệu chủ yếu được làm bằng đá hộc, bê tông… xếp
chồng lên nhau nhằm hạn chế tối đa tác động của sóng vào bờ. Sau khi hoàn thành, đê
có chiều dài 220m, chiều cao trung bình 4,5m (đỉnh đê nằm dưới mặt nước khoảng
1,5m); chân đế rộng 12m, chóp đê rộng 1,5m.
Ông Lê Đình Sơn - cán bộ kỹ thuật Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các
công trình NN&PTNT Quảng Nam (đơn vị được UBND tỉnh giao thực hiện dự án) cho
biết, dự án được khởi công từ tháng 6, dự kiến hoàn thành đầu tháng 10. Đến nay, tiến
độ công trình đạt khoảng 80%, phấn đấu dứt điểm trước mùa mưa bão năm nay. “Công
dụng chính của đê là giúp phá sóng từ xa, hạn chế sóng tác động vào bờ, đặc biệt giữ
cát và nuôi bãi” - ông Sơn cho hay.
Ngoài dự án xây đê chắn sóng ngầm từ xa của tỉnh, UBND TP.Hội An đang
khẩn trương tu sửa đoạn kè mềm khu vực phía bắc bờ biển Cửa Đại. Ảnh: V.LỘC
Cũng theo ông Lê Đình Sơn, công trình đê ngầm chắn sóng đang thi công chỉ là
gói thầu nhỏ trong dự án tổng thể bảo vệ bờ biển Hội An (kéo dài từ Cửa Đại về hướng
bắc 5km) đã được Chính phủ thống nhất phê duyệt, kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng, chủ
yếu ngân sách trung ương và vốn vay của AFD. Dự kiến, đến năm 2025 dự án hoàn
thành, nhưng do hạn chế về nguồn vốn nên giai đoạn đầu chỉ sử dụng nguồn vốn trung
hạn (khoảng 40 tỷ đồng) để triển khai gói thầu nhỏ.
“Đây là lần đầu tiên Quảng Nam tiến hành giải pháp kè ngầm chắn sóng biển từ
xa. Ưu điểm của dự án là giúp nuôi bãi, trả lại bãi cát như ngày xưa, qua đó giúp khôi
phục bãi tắm, tạo mỹ quan bờ biển sau này” - ông Sơn chia sẻ.
Kỳ vọng
Từ năm 2011 đến năm 2018, mỗi năm biển xâm thực vào bờ khu vực Cửa Đại
hàng chục mét, hàng nghìn tấn đất cát đã bị cuốn trôi. Nhiều giải pháp chống xói lở
cục bộ đã được triển khai nhưng hiệu quả chỉ mang tính tạm thời. Năm 2016, UBND
tỉnh phối hợp với các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng sự hỗ trợ của Cơ quan
Phát triển Pháp (AFD) tiến hành nghiên cứu sâu về cơ chế xói lở và bồi tụ các khu vực
bờ biển Hội An, trên cơ sở đó xây dựng dự án tổng thể chống xói lở và phục hồi bền
vững cho bờ biển Cửa Đại.
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Việc triển khai dự án đê chắn phá sóng, tuy mới triển khai một đoạn nhưng đã
mở ra kỳ vọng mới, giúp khắc phục những tồn tại về xói lở đã diễn ra dai dẳng lâu nay,
mỗi khi đến mùa mưa bão. Thời gian qua rất nhiều dự án riêng lẻ đã được Nhà nước,
doanh nghiệp triển khai thực hiện như xây tường, kè chắn sóng bằng đê mềm, đê cứng,
mỏ hàng… với kinh phí hàng trăm tỷ đồng nhưng vẫn không thể giữ được bờ cát; bãi
biển vẫn bị xé nát; hàng quán, khách sạn vẫn chơi vơi bất lực trước thiên nhiên, sóng
biển.
Ông Nguyễn Văn Tuấn - chủ nhà hàng Biển Dừa ở khu vực Cửa Đại bảo, xói lở
trở thành nỗi ám ảnh và lo lắng của tất cả nhà hàng kinh doanh ăn uống dọc biển Cửa
Đại. “Mùa hè bãi biển nhìn rất đẹp nhưng đến mùa mưa bão thì không biết hàng quán
sụp đổ lúc nào. Hy vọng năm nay có kè, đê chắn sóng từ xa, sạt lở sẽ đỡ hơn” - ông
Tuấn nói.
Không chỉ trông chờ vào Nhà nước, thời gian qua một số hộ kinh doanh nhà
hàng, doanh nghiệp ven biển Cửa Đại cũng khẩn trương bắt tay xây dựng, gia cố lại
công trình của mình. Tại khách sạn Fusion Alya, sau nhiều năm bị bỏ hoang vì biển
xâm thực, doanh nghiệp cũng đã xây dựng bức tường bê tông chắn sóng để tiếp tục
hoàn thành dự án.
Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, việc triển
khai gia cố, kè chắn bờ biển hay bờ sông đều rất quan trọng và cấp thiết đối với Hội
An, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Hiện tại, ngoài dự án xây đê chắn sóng
ngầm từ xa do tỉnh làm chủ đầu tư, thành phố cũng bố trí khoảng 1 tỷ đồng khẩn
trương tu sửa đoạn kè mềm khu vực phía bắc bờ biển Cửa Đại. Theo đó, những bao tải
địa kỹ thuật nào bị rách hoặc xô lệch sẽ được xe múc kéo lên vá lành, thêm cát, sắp
xếp lại… Mục tiêu các dự án hướng đến tái tạo bờ biển, phục hồi các bãi tắm phục vụ
nhu cầu nghỉ dưỡng cho người dân và du khách. Ngoài ra, thời gian qua thành phố
cũng lập dự án kè mềm bờ sông đoạn qua xã Cẩm Kim giai đoạn 2 với chiều dài hơn
700m, kinh phí khoảng 7 tỷ đồng, nhưng do dịch Covid-19 bùng phát, kinh phí thiếu
nên chưa thể triển khai.
http://baoquangnam.vn/moi-truong/bao-ve-bo-bien-cua-dai-xay-de-ngam-phasong-tu-xa-92777.html
3. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM
* Phát triển Hội An sau đại dịch Covid-19, bài viết đăng trên Báo Quảng Nam
số ra ngày 7.9.2020
Chiếm hơn 70% cơ cấu kinh tế là du lịch - dịch vụ, nhiều năm qua TP.Hội
An phát triển hầu như phụ thuộc hoàn toàn nhóm ngành này. Đại dịch Covid-19
bùng phát đã làm bộc lộ những hạn chế của thành phố khi quá phụ thuộc vào
một nhóm ngành nghề.
Du lịch bao trùm
Nằm ở trung tâm TP.Hội An, phường Minh An chủ yếu phát triển mạnh về
thương mại - dịch vụ dựa vào du lịch. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3 đến nay hoạt động
kinh doanh, buôn bán trên địa bàn phường hầu như đình đốn do du khách rút đi; hơn
90% cửa hàng, hộ kinh doanh phải đóng cửa; các cơ sở buôn bán còn lại nhỏ lẻ, phần
lớn phục vụ người dân địa phương, hiệu quả không đáng kể.
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Theo ông Nguyễn Trần Vũ - Chủ tịch UBND phường Minh An, đây là điều
không tránh khỏi bởi 80% hoạt động kinh tế của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn
phụ thuộc vào thương mại - dịch vụ. Thống kê 8 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế
phường Minh An đạt khoảng 25% kế hoạch năm, các nhóm ngành phục vụ du lịch
hoạt động èo uột.
“Đa dạng hóa kinh tế cũng đã được chúng tôi tính đến, nhưng với tầm địa
phương thì khó thể làm gì hơn, phải chờ sự chỉ đạo của UBND thành phố, nhất là
trong việc chuyển đổi ngành nghề mới có giải pháp căn cơ được” - ông Vũ nói.
Minh An là một trong nhiều xã, phường của Hội An lao đao khi du lịch ngưng
trệ. Hơn 20 năm kể từ khi thành phố đón những du khách đầu tiên, hầu hết hoạt động
thương mại - dịch vụ, sản xuất đều gắn với du lịch. Trong khoảng 5 năm trở lại đây,
thương mại - dịch vụ, du lịch Hội An luôn chiếm tỷ trọng hơn 70% tổng cơ cấu kinh tế
của thành phố.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An thừa nhận, việc phụ thuộc
quá nhiều vào du lịch là điều thành phố đã nhìn thấy nhưng không thể dễ dàng thay
đổi, bởi chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn mang tính chất quy luật và tự nhiên. Chưa kể,
với đặc thù của Hội An, việc các ngành kinh tế xoay quanh du lịch là điều không thể
khác được.
“Ngành nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Hội An quá nhỏ bé, nếu có phát triển
cũng chỉ phục vụ cho du lịch, đó là nông nghiệp sắp đặt, nông nghiệp nghệ thuật, nông
nghiệp trình diễn mới có thể sống được; còn nông nghiệp thuần túy thì làm không hiệu
quả. Vì vậy về lâu dài du lịch vẫn là ngành kinh tế không thể tách rời sự phát triển của
thành phố” - ông Sơn chia sẻ.
Thay đổi tư duy phát triển
Báo cáo cho thấy, qua 8 tháng đầu năm tổng thu ngân sách của Hội An hụt hơn
50%, phải lấy kết dư ngân sách từ năm ngoái (khoảng 600 tỷ đồng) để chi thường
xuyên, nhưng cố gắng cũng chỉ đủ đến hết năm 2020. Việc đầu tư bị cắt giảm mạnh từ
hơn 700 tỷ xuống còn khoảng 300 tỷ đồng, chủ yếu ưu tiên các công trình trọng điểm
về hạ tầng như cầu, đường, bãi xe phục vụ du lịch, kè bảo vệ bờ biển…
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, phát triển Hội An không thể thoát khỏi thương mại
- dịch vụ, du lịch, mà cũng không cần thiết phải thoát vì đây là thế mạnh của Hội An.
Tuy nhiên, về lâu dài phải tái cơ cấu ngành du lịch mang tính bền vững hơn. Trong đó,
từng doanh nghiệp, từng gia đình phải tái cơ cấu, không đầu tư quá dàn trải, nên đầu tư
có chiều sâu, có dự phòng, có tích lũy... Đặc biệt, thành phố cũng sẽ thiết lập một quỹ
hỗ trợ, chia sẻ rủi ro tránh những bị động như đợt dịch hiện nay.
Thực tế, bất cứ ngành kinh tế nào cũng có những rủi ro nhất định, tuy nhiên việc
phụ thuộc quá lớn vào một ngành nghề, nhất là du lịch luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cho rằng, về lâu dài, kinh tế Hội An
vẫn phải xác định du lịch là hướng đi chính, không nên thay đổi, nhưng phải thay đổi
cách nghĩ, tư duy. “Nếu chúng ta chỉ dựa hẳn vào du lịch để sống mà không đi lên
bằng chính tài nguyên của mình trong các lĩnh vực khác thì sẽ luôn gặp bất trắc khi
dịch bệnh xảy ra” - ông Sự nhìn nhận.
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Theo ông Nguyễn Sự, Hội An phải nhanh chóng thay đổi sản phẩm để tiếp cận
thị trường, không chỉ là sản phẩm dành cho khách du lịch nước ngoài mà còn hướng
đến đối tượng khách là người địa phương, nội tỉnh và các vùng lân cận.
“Rất nhiều hộ dân ở các vùng ven như Cẩm Kim, Cẩm Hà, Cẩm Thanh, Cẩm
Nam không phụ thuộc hoàn toàn vào du lịch, họ vẫn làm nông, làm nghề để sống.
Nhưng lâu nay chúng ta coi thường lĩnh vực đó, nên bây giờ phải chú trọng nhiều hơn.
Du lịch gặp khó khăn thì phải quay trở lại khai thác tại chỗ bằng con đường thương
nghiệp, dịch vụ phục vụ người Hội An và các vùng lân cận. Nền nông nghiệp phục vụ
tại chỗ có thể hiệu quả không cao hơn phục vụ du lịch nhưng nó vẫn giúp người dân
sống được qua dịch” - ông Sự phân tích.
http://baoquangnam.vn/kinh-te/phat-trien-hoi-an-sau-dai-dich-covid-1992457.html
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- 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.

Tống Quốc Hưng
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