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TỔNG HỢP
Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 16/10 đến ngày 30/10/2020
Từ ngày 16/10 đến ngày 30/10/2020 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: Hỗ trợ gần 21,8 tỷ đồng cho người dân gặp khó khăn do Covid19, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 19/10/2020
Tính đến đầu tháng 10.2020, TP.Hội An đã chi hỗ trợ cho 16.729 đối tượng với số
tiền gần 21,8 tỷ đồng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành việc chi hỗ trợ tháng 4, 5 và 6.2020 cho đối
tượng 1, 2, 3, 5, 6 và 7. Riêng các xã, phường đã hoàn thành chi trả tháng 4 cho đối
tượng 4, hiện tiếp tục phát hồ sơ cho người dân kê khai để hưởng chế độ hỗ trợ của
tháng 5 và 6.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/hoi-an-ho-tro-gan-218-ty-dong-cho-nguoi-dangap-kho-khan-do-covid-19-94210.html
* Đảm bảo an toàn điện trong khu phố cổ, thông tin đăng trên Báo Quảng
Nam số ra ngày 23/10/2020
UBND phường Minh An và Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội
An vừa có buổi làm việc về tình hình an toàn điện và phòng chống cháy nổ trong
khu phố cổ.
Thời gian qua, do ảnh hưởng của 2 đợt dịch Covid-19 và bão lũ nên nhiều ngôi
nhà trong khu phố cổ đóng cửa không kinh doanh, không có người trực bảo vệ vào ban
đêm. Ngày 20.10 xảy ra một vụ chập điện tại số nhà 166 Trần Phú, rất may người dân
phát hiện, thông báo kịp thời nên chỉ thiệt hại nhẹ về tài sản.
Tại buổi làm việc, các đơn vị cùng phân tích, đánh giá thực trạng an toàn điện
và phòng chống cháy nổ trong khu phố cổ. Ngay sau buổi làm việc, phường Minh An
đã gửi thông báo đến các hộ dân, hộ kinh doanh yêu cầu tự kiểm tra thiết bị điện, thiết
bị phòng cháy chữa cháy trong nhà. Đối với các hộ chưa mở cửa kinh doanh trở lại và
không có người trực hằng ngày thì phải tắt nguồn điện.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/dam-bao-an-toan-dien-trong-khu-pho-co94377.html

* Cơ sở lưu trú đón người dân tránh bão, thông tin đăng trên Báo Quảng
Nam số ra ngày 28/10/2020
Từ sáng 27.10, nghe cảnh báo về sức tàn phá của cơn bão số 9 khi vào đất
liền, nhiều cơ sở lưu trú tại Hội An đã mở cửa đón người dân sống trong nhà cấp
4, nhà tạm đến tá túc miễn phí, nhất là người già, phụ nữ, trẻ em.
Anh Nguyễn Trí Minh - đại diện nhóm thiện nguyện Tươi Sáng (TP. Hội An)
cho biết, từ sáng 27.10 đã chạy khắp nơi để điều phối người dân đến tạm trú tại các
khách sạn, villa tại địa phương. Ngay từ ngày 26.10, nhận thấy diễn biến cơn bão số 9
vô cùng phức tạp nên anh Minh cùng cộng sự kêu gọi, kết nối được hơn 10 cơ sở lưu
trú đồng ý đón người dân vào tạm trú.
“Đến trưa 27.10 đã có gần 300 người dân đăng ký vào tránh bão tại các cơ sở
này. Chúng tôi đang cố gắng kết nối mở rộng thêm sức chứa vì khả năng còn rất nhiều
người dân khác cũng đang có nhu cầu được sơ tán an toàn” - anh Minh nói.
Hiện nay, do tác động của dịch Covid-19 nên hầu hết cơ sở lưu trú trên địa bàn
Hội An thưa vắng khách. Đây là điều kiện thuận lợi để các cơ sở lưu trú có thể mở cửa
đón người dân tránh bão, nhất là trong đêm 27.10, đồng thời chia sẻ cùng chính quyền
địa phương áp lực sơ tán dân ở các vùng xung yếu.
Chị Diễm - đại diện Maison Vui Boutique Villa (phường Tân An, TP.Hội An)
cho hay, đơn vị hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này và đã phối hợp lập danh sách cho 24
người dân vào tạm trú tại 6 phòng của cơ sở. Chúng tôi chỉ có yêu cầu nhỏ là mọi
người khi lưu trú hạn chế phát thải rác thải nhựa và tự mang theo đồ dùng sinh hoạt cá
nhân.
Đến chiều 27.10, đã có thêm hàng chục cơ sở lưu trú khác với tổng sức chứa
hàng trăm phòng có thể kể đến như Le Pavillion Hội An Boutique, Hoa Chuông
Villa… Thậm chí có trường hợp của anh Đỗ Xuân Thảo, sau khi cơ sở Gordon
Holiday Villa lấp đầy anh đã tiếp tục mở cửa Grand Holiday Villa tới tổng sức chứa 24
phòng để đón được nhiều người dân nhất có thể.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/co-so-luu-tru-don-nguoi-dan-tranh-bao94615.html
* Hội An: Một người tử vong khi sửa mái nhà bị tốc sau bão, thông tin đăng
trên Báo Quảng Nam số ra ngày 29/10/2020
Chiều nay 29.10, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho
biết, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong.
Nạn nhân tên Đàm Xuân Quyết (SN 1980, quê Nghệ An, hộ khẩu tỉnh Kon Tum
đến làm thuê tại TP.Hội An).
Sáng nay, anh Quyết được một hộ dân tại khối Tu Lễ, phường Cẩm Phô thuê
sửa lại mái tôn nhà bị tốc sau cơn bão số 9. Trong quá trình làm việc, nạn nhân bị té
ngã và tử vong vào khoảng 10 giờ sáng tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương - Hội
An.
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Đại diện lãnh đạo UBND TP.Hội An đã đến thăm hỏi và hỗ trợ số tiền 5,4 triệu
đồng, đồng thời liên hệ với người thân nạn nhân để đưa thi thể về quê mai táng.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/hoi-an-mot-nguoi-tu-vong-khi-sua-mai-nha-bitoc-sau-bao-94675.html
* Hội An sơ tán gần 10 ngàn người tránh bão, thông tin đăng trên Báo Quảng
Nam số ra ngày 27/10/2020
Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, hôm nay 27.10,
TP.Hội An đã lên phương án di dời 2.741 hộ gia đình với 9.637 nhân khẩu trên
địa bàn 13 xã phường đến nơi tránh trú bão, trong đó, di dời tập trung 217 hộ với
898 nhân khẩu và di dời tại chỗ 2.525 hộ với 8.739 nhân khẩu.
Phường Cửa Đại có số hộ phải sơ tán tập trung nhiều nhất là 94 hộ với 374 nhân
khẩu và di dời tại chỗ 478 hộ với 1.913 nhân khẩu. Tiếp đến, xã Cẩm Kim di dời tập
trung 43 hộ với 141 nhân khẩu và tại chỗ 186 hộ với 599 nhân khẩu. Riêng tại xã đảo
Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, địa phương đã di dời tại chỗ 38 hộ với 173 nhân khẩu.
Ngoài 2 điểm di dời tập trung của thành phố là Trường THCS Kim Đồng và
Trường TH Lý Tự Trọng, 13 xã phường đã chủ động thành lập các khu vực di dời tập
trung tại địa phương.
Trong ngày 27.10, 212 hộ nuôi lồng bè, trong đó, nhiều nhất là ở phường Cửa
Đại với 162 hộ cũng đã tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn trước khi bão tới.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/hoi-an-so-tan-gan-10-ngan-nguoi-tranh-bao94594.html
2. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ
* Rau xanh tăng giá sau mưa bão, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra
ngày 16/10/2020
Do ảnh hưởng của mưa bão nên nhiều diện tích gieo trồng rau xanh của
người dân bị ngập úng. Tại các chợ ở TP.Hội An, giá rau xanh đang tăng cao.
heo ghi nhận của chúng tôi tại chợ Hội An, chợ Tân An, Cẩm Hà (TP.Hội An)
ngày 15.10, giá rau xanh tăng cao, như rau muống bình thường 10 nghìn đồng/bó tăng
lên 20 nghìn đồng, mồng tơi 15 nghìn đồng/bó nay tăng lên 20 nghìn đồng, cải xà lách
65 - 70 nghìn đồng/kg, cải bẹ 25 nghìn đồng/kg, rau càng cua 15 nghìn đồng/kg…
Chị Nguyễn Thị Phương Dung, một tiểu thương tại chợ Hội An cho biết: “Rau
củ quả tăng giá vì do ngập lụt vừa qua, chúng tôi phải nhập rau, củ từ Đà Lạt và đặt
trước cả tuần mới có rau về tới Hội An”.
Còn theo chị Thu - chủ quán cơm bình dân tại đường Nguyễn Công Trứ (TP.Hội
An), bình thường chị luộc đến 3 - 4 nồi rau để phục vụ khách. Nay rau xanh tăng
chóng mặt mà vẫn không có hàng, chỉ mua được ít rau muống.
Theo quan sát của chúng tôi vào chiều ngày 15.10 tại cánh đồng rau Trà Quế,
các luống rau thơm như húng lủi, rau muống, hành lá, ngò đều bị dập nát sau mưa bão,
thậm chí loài rau diếp cá chịu nước nhất cũng héo úa. Mặc dù trước đó, nhiều hộ dân
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trồng rau đã phủ lưới lên trên để tránh mưa dập rau, nhưng do lượng nước ngập lên cao
và nhiều ngày nên toàn bộ rau bị úng. Nhiều người dân trồng rau đang tranh thủ cải tạo
đất, xới cỏ, bón phân những luống rau còn sót lại sau mưa bão.
Ông Nguyễn Lên (thôn Trà Quế) đang cải tạo lại đất để gieo trồng vụ rau mới,
cho biết: “Mấy ngày qua mưa lũ ngập cánh đồng trên 20cm nước, nên 3 sào rau xanh
của tôi cũng như những hộ dân khác đều bị úng. Một số luống rau mới trồng trước đó
cũng bị thối không lên được. Nay mưa tạnh nước rút, tôi và nhiều người dân cải tạo lại
đất để gieo trồng”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Được - Chủ tịch Hội Nông dân xã
Cẩm Hà cho biết, cánh đồng rau thôn Trà Quế rộng 18ha, đợt lũ vừa rồi khiến nông
dân thiệt hại nặng. Chính quyền xã đang họp bàn phương án hỗ trợ những người trồng
rau trong thời gian tới để sớm khôi phục diện tích trồng rau của thôn Trà Quế.
http://baoquangnam.vn/thuong-mai-dich-vu/rau-xanh-tang-gia-sau-mua-bao94074.html

* Cá nuôi lồng bè chết hàng loạt, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra
ngày 20/10/2020
Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, nước sông dâng cao kết hợp với nước lũ
từ thượng nguồn đổ về làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, khiến hàng chục tấn cá
các loại nuôi trong lồng bè trên sông Cổ Cò của người dân phương Cửa Đại
(TP.Hội An) chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề.
Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 19.10, tại khu vực nuôi cá lồng bè của
người dân phường Cửa Đại, hàng loạt cá dìa, nâu chết nổi trên mặt nước sông và bốc
mùi hôi thối. Trên các bè cá, người dân túc trực thường xuyên để sục khí oxy với hy
vọng cứu vãn số cá còn sống sót. Một số chủ bè khác thì kéo cá bỏ vào thùng phuy
nhựa ướp đá đợi thương lái đến thu mua.
Ông Lê Hoàng Chương (một hộ nuôi cá ở phường Cửa Đại) đang cân cá cho
thương lái, nói: “Cá chết nhiều quá. Gia đình tôi nuôi hơn 6 lồng cá dìa, chẽm đến nay
cũng đã lớn rồi, gần thu hoạch nhưng mưa bão làm cá chết hàng loạt. Thời gian qua, lo
cứu cá dầm mưa nay tôi cũng đổ bệnh luôn, còn ít cá tranh thủ kéo cân cho thương lái
vớt vát được phần nào hay phần đó”.
Tương tự như các bè cá của ông Chương, hơn 10 bè cá diêu hồng, dìa của ông
Dũng (phường Cửa Đại) cũng rơi vào cảnh trắng tay. Ông Dũng cho hay: “Chưa năm
nào thấy cảnh mưa lũ như năm nay, lũ chồng lũ, nước sông đục ngầu, cá vì thế mà nổ
mắt chết, thêm vào dịch bệnh nữa. Trước mưa lũ, các hộ dân nuôi cá lồng bè đã tranh
thủ bảo vệ lồng, tránh thất thoát, còn con nước thì trời quyết định nên đành chịu. Mấy
năm trước, thời điểm này tôi thu từ 10 lồng cá các loại cũng được hơn vài chục tấn cá
thương phẩm. Còn năm nay thì may ra cứu vớt được một nửa là cùng”.
Trước đó vài ngày, khi cá bắt đầu có dấu hiệu chết hàng loạt, người dân đã tranh
thủ kéo cá và bán cho thương lái hoặc bán lẻ qua nhiều kênh mức giá từ 60 nghìn
đồng/kg cá nhỏ, trung bình từ 80 - 90 nghìn đồng/kg, còn loại lớn hơn thì giá 150
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nghìn đồng/kg. Để giải cứu cá cho người dân, nhiều thương lái ở xa và người dân Hội
An cũng như khách thập phương mua ủng hộ khá nhiều.
Bà Phan Thị Thái Hoài – Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Đại cho biết, hiện
tại khu vực sông Cổ Cò chảy qua phường Cửa Đại có 162 hộ dân nuôi cá lồng bè với
hơn 2.058 ô lồng, cá nuôi chủ yếu là diêu hồng, dìa, chẽm. Trước mùa mưa bão, chính
quyền đã vận động người dân nuôi cá gia cố lồng bè, không được ở lại trên các lồng để
đảm bảo an toàn tính mạng. Thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc
tiêu thụ cá của người dân gặp khó, giá cả thấp nên lượng cá tồn lại rất nhiều, nên người
dân chịu thiệt hại nặng nề.
http://baoquangnam.vn/thuy-san/ca-nuoi-long-be-chet-hang-loat-94235.html
* Hội An phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm sau mưa lũ, thông tin
đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 21/10/2020
Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp TP.Hội An vừa hướng dẫn các địa
phương triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm
sau đợt mưa lũ kéo dài để bảo vệ đàn vật nuôi, phát triển sản xuất.
Bà Ngô Thị Chung - Phó Giám đốc trung tâm cho biết, các địa phương cần theo
dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để có biện pháp xử
lý kịp thời, hạn chế lây lan diện rộng; rà soát số lượng gia súc, gia cầm chưa được tiêm
phòng trong đợt chính, đến kỳ tiêm phòng, tổ chức tiêm vét, tiêm phòng bổ sung, đảm
bảo đạt tỷ lệ 80% tổng đàn trở lên...
Theo kế hoạch, từ ngày 20 - 30.10, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp TP.Hội An
sẽ phân bổ 156 lít hóa chất Lovacid 10% cho 12 xã, phường (trừ xã đảo Tân Hiệp) để
triển khai công tác phun tiêu độc khử trùng môi trường.
http://baoquangnam.vn/nong-nghiep-nong-thon/hoi-an-phong-chong-dich-benhtren-gia-suc-gia-cam-sau-mua-lu-94289.html
* Hội An khẩn trương phòng tránh bão số 9, thông tin đăng trên Báo Quảng
Nam số ra ngày 27/10/2020
Từ sáng nay 27.10, công tác phòng tránh bão số 9 diễn ra khẩn trương trên
địa bàn TP.Hội An.
Tại khu vực phố cổ Hội An, các hộ dân sinh sống trong 34 di tích bị xuống cấp
đã tiến hành sơ tán; trong khi đó lực lượng chức năng đang tổ chức gia cố lại các di
tích, nhất là di tích không có người sinh sống. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo
người dân không lại gần các di tích có nguy cơ đổ sụp như nhà số 7 Nguyễn Huệ, nhà
số 34 Bạch Đằng…
Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An bảo đảm điều kiện chống đỡ
phải đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật. Trong đó di tích Chùa Cầu sau khi chống đỡ xong sẽ
tiếp tục giữ hiện trạng khi bão đi qua để chủ động ứng phó, xem xét diễn biến thời tiết
trong thời gian tới.
Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, người dân khối
phố Phước Trạch, Phước Hải (phường Cửa Đại) nằm ở khu vực xung yếu nhất nên
chính quyền địa phương đã lên phương án sơ tán triệt để sau khi chằng chống nhà cửa,
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bảo vệ tài sản. Ở xã đảo Tân Hiệp, tất cả hộ dân có nhà ở sát mép biển, chân núi cũng
phải di dời hoàn toàn.
Công tác sơ tán người dân khu vực ven biển TP.Hội An diễn ra từ lúc 13 giờ và
kết thúc trước 17 giờ chiều nay. Tại phường Cửa Đại, UBND phường đã thông báo
cho người dân tập trung về UBND phường và nhà văn hóa khối phố đúng thời gian
quy định, sau đó sẽ có phương tiện di dời người dân đến các nơi tạm trú an toàn.
Ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch UBND phường Cửa Đại cho biết: “Từ 13 giờ chiều
nay, phường sơ tán toàn bộ 94 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu ở khối phố Phước Trạch
và Phước Hải đến tránh bão tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Chính quyền địa
phương sẽ sắp xếp chỗ ăn ở, đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân”.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/hoi-an-khan-truong-phong-tranh-bao-so-994566.html
* Hội An vận động người nuôi cá lồng bè tránh bão an toàn, thông tin đăng
trên Báo Quảng Nam số ra ngày 27/10/2020
Trước ảnh hưởng của cơn bão số 9, UBND thành phố Hội An đã chỉ đạo
các địa phương hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng bè khẩn trương chèn chống, neo
cột cố định các lồng bè để kịp tránh bão, đảm bảo không người nào ở lại trên lồng
bè khi bão đổ bộ.
Tuân thủ chỉ đạo của UBND thành phố, chính quyền các xã, phường nơi có nuôi
cá lồng bè đã gấp rút vận động người dân di dời các lồng bè, yêu cầu người dân không
ở trên lồng bè trong mưa bão để đảm bảo an toàn.
“Địa phương đã cử cán bộ các khối phố, đoàn thể đến từng hộ nuôi cá lồng bè
để vận động họ gia cố các lồng bè và nhất là phải đảm bảo an toàn. Trước 17 giờ chiều
nay (ngày 27.10), địa phương quyết tâm vận động không còn người trên lồng bè” - ông
Lê Công Sỹ, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại cho hay.
Hộ ông Huỳnh Viết Hùng - khối Phước Trạch (phường Cửa Đại) hiện đang có
30 ô lồng bè, khi nghe tin bão, ông đã cùng các hộ nuôi cá lồng bè chấp hành yêu cầu
phòng, chống bão số 9, neo cột cố định lồng bè từ 2 ngày trước và lần lượt lên bờ để
đảm bảo an toàn.
“Từ ngày 25.10, các hộ nuôi cá lồng bè của chúng tôi đã chèn hết các ô lồng bè,
gia cố mái trại và tranh thủ thu hoạch sớm một số loại cá để chạy bão; một số hộ đã
chủ động di dời các nhà chồ trên các lồng bè nuôi thủy sản vào nơi an toàn để tránh
bão” - ông Hùng nói.
Để ứng phó với cơn bão số 9 này, hộ ông Lê Văn Tĩnh - khối Phước Trạch
(phường Cửa Đại) cũng đã chủ động các biện pháp phòng chống: “Chúng tôi cố gắng
hỗ trợ cùng nhau hết sức chằng chống để giảm rủi ro thiệt hại cho các hộ nuôi lồng bè
trong cơn bão số 9 này”.
Hiện nay, TP.Hội An có khoảng 260 hộ với gần 2.800 ô bè tự phát nuôi cá trên
sông Cổ Cò. Việc nuôi cá lồng bè đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết được nhiều
lao động cho các địa phương chuyển nghề sau khi bị thu hồi đất sản xuất và một phần
nghề biển thiếu hiệu quả.
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Vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 cùng với đợt mưa lũ kéo dài, nhiều hộ
nuôi cá lồng bè tại các địa phương dọc theo sông Cổ Cò đã bị thiệt hại nặng nề, hàng
tấn cá các loại chết hàng loạt, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
http://baoquangnam.vn/thuy-san/hoi-an-van-dong-nguoi-nuoi-ca-long-be-tranhbao-an-toan-94593.html
* Hội An khẩn trương xử lý vệ sinh môi trường trong và sau mưa bão,
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 21/10/2020
Những ngày qua, Công ty CP Công trình công cộng Hội An khẩn trương
huy động toàn lực lượng, phương tiện vớt bèo rác ứ đọng tại các chân cầu Cẩm
Nam, cầu An Hội và nhiều địa điểm khác.
Theo đó, hàng trăm tấn bèo rác từ thượng nguồn trôi về đã được đơn vị vớt lên,
đưa về điểm tập kết, nhằm khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn cho các cây cầu.
Ngay sau khi nước rút, đơn vị đã huy động toàn lực xử lý nhanh lượng bùn non, bèo
rác ở các tuyến đường, khu vực công cộng, đảm bảo môi trường và thuận lợi cho
người dân đi lại. Cùng với đó, lực lượng của đơn vị đã xử lý nhanh hơn 30 cây ngã đổ,
thu gom rác thải, cành lá cây, góp phần tạo cảnh quan đô thị xanh sạch sau mưa bão.
http://baoquangnam.vn/moi-truong/hoi-an-khan-truong-xu-ly-ve-sinh-moitruong-trong-va-sau-mua-bao-94285.html
* Hội An triển khai khẩn cấp phương án ứng phó bão số 8, thông tin đăng
trên Báo Quảng Nam số ra ngày 22/10/2020
Chiều 22.10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
(PCTT&TKCN) TP.Hội An họp khẩn với các cơ quan, ban ngành, xã phường
nhằm triển khai phương án ứng phó với bão số 8.
Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố yêu cầu các địa phương, ban ngành tập
trung nắm thông tin về tình hình mưa bão; ngành VH-TT thường xuyên cập nhật thông
tin chính thống để người dân chủ động ứng phó; tuyệt đối không cho tàu thuyền ra
biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang ở ngoài biển vào bờ.
Cùng với đó, Công ty CP Công trình công cộng Hội An tiếp tục chặt tỉa xây
xanh. Các địa phương kiểm tra, rà soát và chủ động triển khai phương án ứng phó bão,
chuẩn bị nguồn kinh phí PCTT&TKCN; đồng thời khẩn trương khảo sát, xử lý các
công trình đã bị sụt lún, hư hại và ngập úng ở các xã, phường. Điện lực phối hợp với
các đơn vị viễn thông xử lý tình trạng dây nhợ gây cản trở và nguy hiểm cho người
dân khi tham gia giao thông.
“Đề nghị các địa phương, đơn vị tổng rà soát các công trình xây dựng để có
phương án xử lý. Việc gia cố sạt lở bờ biển Cửa Đại phải tích cực hoàn thành trong
ngày 23.10; riêng các phường Cẩm An, Cửa Đại tiếp tục gia cố nhiều đoạn đã bị sạt
lở” - ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND thành phố kiêm Trưởng ban Chỉ huy
PCTT&TKCN thành phố phát biểu tại cuộc họp.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/hoi-an-trien-khai-khan-cap-phuong-an-ung-phobao-so-8-94384.html
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* Nỗ lực kè chắn sạt lở biển Cửa Đại, Báo Quảng Nam (16/10), Kè khẩn cấp
bờ biển Cửa Đại (clip) thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 19/10/2020
Chiều nay 19.10, gần 100 chiến sĩ công an, quân đội, biên phòng và lực
lượng dân quân tự vệ ở Hội An khẩn trương gia cố, kè chắn sóng chống sạt lở tại
một số vị trí xung yếu dọc bãi biển Cửa Đại.
Hàng trăm bao cát nhỏ được bộ đội vận chuyển đến gia cố những điểm sạt lở
dọc khu vực nhà hàng thuộc khối phố Phước Tân (phường Cửa Đại), tuy nhiên xem ra
cũng như “muối bỏ biển”.
Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, thành
phố sẽ triển khai mọi biện pháp có thể, cố gắng hết sức cứu bờ biển, đặc biệt tại những
khu vực công cộng và điểm xung yếu sạt lở cao nhằm hạn chế thấp nhất sạt lở trong
thời gian tới.
Riêng khu vực các nhà hàng phía bắc bãi tắm Cửa Đại, thành phố chỉ hỗ trợ bao,
cát, nhân công; còn các doanh nghiệp tự huy động lực lượng thực hiện việc gia cố, bảo
vệ bờ biển khu vực nhà hàng.
Sau những đợt áp thấp, mưa lớn vừa qua, tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại diễn
ra rất nghiêm trọng với tốc độ nhanh và phạm vi khá rộng. Một số vị trí như khách sạn
Tropical, Công viên 4 mùa (khu vực vườn tượng), sau lưng UBND phường Cẩm An,
khu vực các nhà hàng khối Phước Tân… sóng biển đã ăn sâu vào đất liền hàng chục
mét, đe dọa trực tiếp các công trình kiến trúc, nhà cửa.
Sáng nay 19.10, UBND TP.Hội An đã triệu tập cuộc họp khẩn, thống nhất thành
lập ban chỉ huy xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ biển, do ông Nguyễn Thế Hùng Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An làm trưởng ban. Đồng thời giao Ban quản lý dự án và
quỹ đất thành phố khẩn trương xây dựng phương án thi công giữ bờ, hạn chế thấp nhất
xói lở trong những ngày tới.
Cuộc họp cũng thống nhất giải pháp thi công khẩn cấp kè mềm. Tiến hành trải
vải địa, bạt và sử dụng túi loại 2 tấn vô cát để tạo kè có độ nghiêng hợp lý nhằm phát
huy hiệu quả chắn sóng, phía trong có thể chèn thêm bao cát nhỏ để giữ cát. Cố gắng
đến ngày 24.10 sẽ hoàn thành công việc, trước khi một cơn bão được dự báo sẽ hình
thành và đổ bộ vào đất liền.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/ke-khan-cap-bo-bien-cua-dai-clip-94223.html
* Hội An lo mất bờ biển Cửa Đại (Báo SGGP, 19/10), Hội An khẩn cấp khắc
phục sạt lở bờ biển Cửa Đại (Báo VOV,19/10)…
Ngày 19-10, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho
biết, địa phương đang khẩn trương gia cố kè biển Cửa Đại đang bị sạt lở nghiêm
trọng sau những ngày mưa lũ vừa qua.
Theo đó, trong chiều cùng ngày, lãnh đạo thành phố Hội An và người dân dồn
hàng nghìn bao cát để gia cố lại đoạn kè gần 1 km bờ biển Cửa Đại bị sạt lở.
Theo ông Nguyễn Thế Hùng, những ngày qua do mưa to liên tiếp, sóng lớn đánh
tan nát bờ biển Cửa Đại, nhiều cây dừa bị bật gốc, nhiều nhà hàng ven biển đã bị sóng
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đánh sát mép, cầu thang lối đi đã trôi xuống biển. Các khách sạn ven biển đứng trước
nguy cơ bị nuốt chửng. Hàng trăm bao tải địa cát bị sóng đánh rách và trôi ra ngoài.
“Mặc dù trước đó chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp ứng phó, nhiều
bao tải cát to đã được đặt chắn sóng. Những bao bị rách được thay thế và sửa chữa rất
kỹ. Tuy nhiên, sóng quá lớn làm sụp hàng trăm bờ biển, đoạn ít nhất khoảng 3 mét và
đoạn ăn sâu nhất khoảng 10 mét”, ông Hùng nói.
Dù được xem là giải pháp khẩn cấp hiện nay, nhưng việc kè bằng bao vải địa kỹ
thuật cũng chỉ mang tính ngắn hạn vì độ bền thấp, bình quân tuổi thọ từ 5 - 7 năm. Tuy
nhiên, đến nay vẫn chưa có giải pháp kè chắn nào tối ưu hơn, kể cả kè cứng bằng bê
tông cốt sắt. Đơn cử, tại khách sạn Palmgarden, dù xây dựng tuyến tường bằng bê tông
nhưng hiện đã có dấu hiệu nghiêng lún do sóng đánh.
https://www.sggp.org.vn/hoi-an-lo-mat-bo-bien-cua-dai-692429.html
* Nỗ lực cứu bờ biển Cửa Đại, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày
21/10/2020
Hai ngày qua, gần 100 chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ, lực lượng
biên phòng TP.Hội An cùng người dân đã ra quân khẩn trương gia cố, kè chắn
bờ biển Cửa Đại (TP.Hội An).
Bất lực
Ông Hơn - chủ nhà hàng Hơn (khối phố Phước Tân, phường Cửa Đại) cho biết
nhìn những con sóng dữ liên tiếp đánh vào bờ mà lòng dạ nóng ran. Tính đến hôm nay
là vừa tròn 1 tuần gia đình ông “quần quật” với sóng biển. Sau đợt mưa lụt vừa qua,
sóng biển Cửa Đại trở nên “hung bạo” khác thường. Một góc vườn nhà hàng Hơn đã bị
sụp lún tạo hàm ếch, dự báo những ngày tới nếu không có giải pháp bảo vệ kịp thời sẽ
bị sạt lở nghiêm trọng. Để cứu giữ nhà hàng, 3 ngày qua ông Hơn đã phải huy động
tổng lực con cháu, anh em gần 10 người tập trung vận chuyển bao cát gia cố.
Tính đến chiều hôm qua (20.10), sạt lở đã lan tới bờ biển Tân Thịnh (khối Thịnh
Mỹ, phường Cẩm An), một số hàng quán đã bị sụp đổ. Nặng nhất phải kể đến cơ sở
dịch vụ du lịch Bungalow Sea View Hidden Beach, biển đã liếm đến sát nhà bếp. Ông
Nguyễn Tấn Tuấn (người dân Cẩm An) nói: “Mới 4 ngày trước biển còn cách bờ 20m
nhưng bây giờ thì đã sát chân rồi. Tình trạng này kéo dài chẳng mấy chốc bờ biển Tân
Thành, An Bàng cũng bị đe dọa”.
Quan sát tại bãi tắm Cửa Đại (trước khách sạn Hội An Beach) có thể nhận thấy
một nửa bờ phía nam tương đối ổn định. Ngược lại, nửa còn lại phía bắc kéo dài ra
hướng Điện Bàn sạt lở rất nghiêm trọng, đặc biệt tốc độ sạt lở khá nhanh. Một số vị trí
trước đây được xem là kiên cố như tuyến kè chắn bằng bê tông của khách sạn Palm
Garden, công viên Bốn mùa hay bãi cát rặng dương sau lưng UBND phường Cẩm
An…, bây giờ đều bị sóng đánh sụp.
Kè khẩn cấp
Sáng 19.10, UBND TP.Hội An đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, thống nhất thành
lập Ban Chỉ huy xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ biển do ông Nguyễn Thế Hùng –
Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An làm Trưởng ban. Đồng thời giao Ban Quản lý dự án
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và quỹ đất thành phố khẩn trương xây dựng phương án thi công nhằm giữ bờ, hạn chế
xói lở trong những ngày tới.
Cuộc họp cũng đã thống nhất giải pháp thi công khẩn cấp là tiến hành trải vải
địa, bạt và sử dụng túi loại 2 tấn vào cát để tạo kè có độ nghiêng hợp lý, phía trong có
thể chằng thêm bao cát nhỏ để giữ bờ. Ngay trong chiều 19.10, gần 100 chiến sĩ công
an, quân đội, dân quân tự vệ, lực lượng biên phòng TP.Hội An đồng loạt ra quân kè
chắn một số điểm xung yếu tại bãi tắm Cửa Đại, nhà hàng Sen, nhà hàng Biển Gọi và
khu vực công viên Bốn mùa (vườn tượng).
Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, thành
phố sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để cứu bờ biển, đặc biệt tại những khu vực công
cộng và những điểm xung yếu. Riêng khu vực các nhà hàng (khối phố Phước Tân,
phường Cửa Đại) thành phố chỉ hỗ trợ bao, cát, nhân công còn lại các doanh nghiệp
phải tự huy động lực lượng thực hiện việc gia cố, bảo vệ.
“Trong những ngày tới tình hình thời tiết sẽ rất phức tạp nên chúng tôi đẩy
nhanh tiến độ, cố gắng cuối tuần này sẽ kết thúc thi công những nơi xung yếu nhằm
hạn chế thấp nhất sạt lở” - ông Hùng chia sẻ.
Đến cuối buổi chiều hôm qua 20.10, một số điểm sạt lở nặng ở bờ biển Cửa Đại
đã cơ bản được gia cố bằng bao cát, tạm thời hạn chế sức công phá của sóng. Riêng
một số điểm sạt lở nặng như bãi tắm Cửa Đại và Công viên Bốn mùa, thành phố đã tập
trung nhân lực, phương tiện nhanh chóng gia cố bảo vệ bờ. Đặc biệt, tại 2 khu vực này,
bên cạnh các bao cát nhỏ, hàng chục bao tải có trọng lượng 2 tấn cũng đã được vô cát
để xe múc chuyển vào vị trí chắn sóng. Việc gia cố bờ biển như đang chạy đua với thời
gian trước khi thời tiết trở nên phức tạp.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/no-luc-cuu-bo-bien-cua-dai-94295.html
* Quật cảnh héo lá, rụng trái sau mưa lũ, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam
số ra ngày 23/10/2020
Hàng nghìn chậu quật cảnh của người dân phường Thanh Hà và xã Cẩm
Hà (TP.Hội An) đang bị héo lá, rụng trái sau đợt mưa lũ vừa qua, khiến người
trồng quật lo lắng.
Những ngày qua, người dân khối Bàu Súng (phường Thanh Hà) tất bật tỉa cành,
hái trái úng, nhặt lá, phun thuốc trị nấm cho cây quật với hy vọng cứu vãn được số cây
còn lại sau mưa bão. Nhiều vườn quật cảnh của người dân bị rụng lá đầy gốc, trái bắt
đầu úa dần và dễ lây lan dịch bệnh nấm trên diện rộng.
Ông Nguyễn Bảy (khối Bàu Súng) cho biết: “Đợt mưa lũ vừa qua, mực nước
ngập lên hơn 0,5m khiến hơn 150 chậu quật cảnh đang thời kỳ ra trái của tôi bị ngập
úng dẫn đến tình trạng héo lá, rụng trái dần dần. Để cứu vãn số quật cảnh còn lại tôi
tìm cách cho nước thoát nhanh nhằm đỡ phần nào cây quật bị ngập sâu nhưng có vẻ
không ăn thua”. Cách đó không xa, hơn 300 cây quật cảnh trồng trong chậu và ngoài
đất của ông Trương Chỉ cũng bị ngập chết hàng loạt, một số cây có dấu hiệu lá bị ố
vàng.
“Bao nhiêu công sức gia đình chăm sóc giờ chỉ biết trông chờ vào biện pháp
khắc phục tạm thời là phun thuốc, hái trái úng, bón phân… Nếu tình hình mưa bão cứ
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kéo dài thế này, thì năm nay mùa quật của gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân khác sẽ
có nguy cơ thất thu” - ông Chỉ nói.
Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thanh Hà cho
biết, tổng diện tích đất trồng hoa màu các loại của phường là 109,4ha. Hiện nay người
dân trồng khoảng 78.300 cây quật; tổng giá trị thu được từ hoa cây cảnh mỗi năm ở địa
phương đạt gần 25,2 tỷ đồng. Địa hình đất đai trồng cây quật cảnh ở phường Thanh Hà
cao ráo hơn so với nhiều vùng khác, tuy nhiên thời gian qua lượng mưa lớn và kéo dài
nên nước ngập úng cục bộ, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình trồng quật cảnh của người
dân.
Tương tự phường Thanh Hà, tại xã Cẩm Hà, quật cảnh cũng bị chết nhiều do
nước ngập úng. Ông Nguyễn Thành Long (thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà) với hơn 20 năm
kinh nghiệm trồng quật, nói: “Vườn quật cảnh hơn 500 cây phục vụ tết của gia đình tôi
xem như công cốc. Vừa qua tôi đầu tư hơn 200 triệu đồng mua phân bón, thuốc… thấy
quật xanh tươi, trái sum sê rất mừng. Ai ngờ đợt mưa vừa rồi lớn quá, kéo dài, phần
đất vườn nhà thấp trũng nên quật rụi lá từng ngày. Thường mấy năm trước vào tháng
này tôi đã nhận tiền cọc của thương lái, nhưng năm này thì không dám nhận, chờ bán
lẻ số quật còn lại vào dịp tết”.
Ông Mai Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà cho biết: “Địa phương
có hơn 40 nghìn chậu quật của người dân bị ngập úng, có nguy cơ hư rễ, rụng lá và
héo trái. Hiện tại, người dân đang xử lý rễ, chính quyền cũng vận động nhân dân đưa
cây quật cảnh lên vùng cao hơn, khẩn trương nạo vét các kênh mương để chống ngập”.
http://baoquangnam.vn/nong-nghiep-nong-thon/quat-canh-heo-la-rung-trai-saumua-lu-94401.html
3. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM
* Tạo sản phẩm du lịch từ giá trị văn hóa, thông tin đăng trên Báo Quảng
Nam số ra ngày 20/10/2020
Kết hợp hài hòa giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, Hội An đã tạo ra các
sản phẩm du lịch độc đáo. Tiềm năng này còn khá phong phú, nếu phát huy đúng
mức như đã từng làm với di sản nghệ thuật bài chòi, Hội An có thể tạo thêm
những sản phẩm du lịch văn hóa mới lạ.
Đã trở thành hoạt động truyền thống, trong nhiều năm qua TP.Hội An tổ chức
hội thi hô hát bài chòi và đạt được thành công hơn mong đợi. Hội thi đã thu hút, giới
thiệu được lực lượng diễn viên quần chúng tham gia diễn xướng, có triển vọng trở
thành những anh hiệu, chị hiệu tài năng trong tương lai nếu thường xuyên được cọ xát,
rèn luyện. Hội thi cũng tạo được hấp lực mạnh mẽ đối với đông đảo nhân dân và du
khách trong và ngoài nước đến thưởng thức, tìm hiểu loại hình nghệ thuật đã trở thành
di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại này.
Lồng ghép trong các chương trình tổng hợp đón giao thừa Tết Nguyên đán giàu
âm hưởng truyền thống và đương đại hằng năm là các hoạt cảnh, tiết mục hô hát bài
chòi đố vui, tạo sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và khách du lịch. Điều đó một lần
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nữa minh chứng cho ý thức thực hành văn hóa của người dân phố Hội và sự sáng tạo
độc đáo của những người làm công tác văn hóa – văn nghệ thành phố.
Ở Hội An, song song với việc bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, ngành quản lý
và bảo tồn cũng đặc biệt chú trọng đến việc phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trong
cộng đồng dân cư, giá trị làng nghề truyền thống, các loại hình văn hóa nghệ thuật
truyền thống như: dân ca, bài chòi và đương đại như: thơ, ca, nhạc, họa… để làm
phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời tạo ra những sản phẩm du
lịch riêng có.
Các tài nguyên văn hóa, tài nguyên nhân văn, tài nguyên thiên nhiên ngày càng
được nhận diện sáng tỏ. Trong đó việc kết nối di sản văn hóa thế giới – khu phố cổ với
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm và không gian văn hóa các làng quê,
làng nghề truyền thống đã có những kết quả bước đầu. Các sản phẩm làng nghề truyền
thống, yến sào, lồng đèn, ẩm thực cùng với chương trình “Đêm phố cổ”, “Phố đi bộ”,
“Hội đèn lồng”… đã trở thành những sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng, hấp dẫn…
Nét độc đáo của các sản phẩm du lịch ở Hội An là giá trị văn hóa kết hợp hài
hòa giữa vật thể và phi vật thể. Việc bảo tồn và khai thác du lịch ở các làng nghề gốm
Thanh Hà, rau Trà Quế, mộc Kim Bồng… theo hướng giữ gìn nguyên vẹn cảnh quan,
không gian sinh động của làng nghề để tạo thành điểm du lịch cho du khách hay trình
diễn, giới thiệu các công đoạn, các sản phẩm của nghề may mặc, làm lồng đèn… là
hướng đi đúng đắn và phát huy tốt hiệu quả trong thời gian qua. Ngoài 29 di tích cấp
quốc gia, 46 di tích cấp tỉnh và 240 di tích ngoài khu phố cổ được đưa vào danh mục
quản lý, Hội An cũng đã thiết lập 5 bảo tàng và khu trưng bày chuyên đề phục vụ cho
hàng triệu lượt du khách đến tham quan, nghiên cứu.
Những năm gần đây, hình ảnh xa quay, nong tằm, khung dệt; bóng dáng những
thôn nữ xe chỉ, luồn kim… trong không gian tằm tang ở Bảo tàng Văn hóa dân gian
Hội An hay trong khuôn viên Công ty Làng lụa Hội An là nét mới trong nỗ lực giới
thiệu về nghề nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải ở Hội An, Quảng Nam. Trong Bảo tàng Văn
hóa dân gian Hội An, những dụng cụ đánh bắt nghề sông nước cũng luôn thu hút sự
quan tâm theo dõi, khám phá, tìm hiểu của du khách…
“Hội An trong quá trình nghiên cứu, khảo cổ lịch sử và dân tộc học, nghiên cứu
văn hóa đã hình thành nên các bảo tàng chuyên đề, là những dạng bảo tàng nhân học
và dân tộc học, khảo cổ lịch sử để giúp các nhà nghiên cứu và người tham quan hiểu
biết thêm về Hội An trong tiến trình lịch sử thông qua các tư liệu hiện vật” ThS.Nguyễn Chí Trung – nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa
Hội An cho biết.
Theo các nguồn tư liệu thư tịch, hoạt động nghề truyền thống ở thương cảng cổ
Hội An xưa rất nhộn nhịp, với khoảng 50 nghề tập trung vào 4 nhóm gồm: thủ công
mỹ nghệ, dịch vụ khai thác, chế biến gia công và nhóm nghề đặc biệt. Tiềm năng của
loại hình văn hóa này vẫn còn khá phong phú. Biết phục hồi và phát huy giá trị như
những gì đã làm với nghệ thuật bài chòi thời gian qua, tin rằng Hội An sẽ có thêm
những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn và đặc sắc.
http://baoquangnam.vn/van-hoa/tao-san-pham-du-lich-tu-gia-tri-van-hoa94240.html
12

* Chia sẻ kinh nghiệm doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng sau Covid-19,
thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 21/10/2020
Ngày 21.10, tại TP.Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp Tổ chức
Lao động quốc tế (ILO) và Dự án NIRF - Nhật Bản tổ chức đối thoại “Ứng phó có
trách nhiệm và bền vững của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khủng hoảng”. Đại
diện gần 50 doanh nghiệp lưu trú trên địa bàn Hội An tham dự.
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: KHÁNH LINH
Mục đích buổi đối thoại nhằm chia sẻ kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng của
các doanh nghiệp vừa và nhỏ sau đại dịch Covid-19. Đặc biệt là kinh nghiệm của một
số doanh nghiệp quốc tế trong việc xử lý khủng hoảng và duy trì hoạt động, nhất là
trên lĩnh vực quản lý nguồn lực lao động.
Theo thống kê của ILO, đến thời điểm hiện tại khoảng 20% doanh nghiệp du
lịch Việt Nam tạm ngừng hoạt động, 10% doanh nghiệp giải thể; các doanh nghiệp
nhỏ, siêu nhỏ làm đại lý tour, bán vé… sa thải gần như 100% lao động; doanh nghiệp
lữ hành quốc tế sa thải 80% lao động; doanh nghiệp lớn sa thải 40 - 50% lao động.
Riêng tại Quảng Nam, hiện nay khoảng 80% doanh nghiệp du lịch đóng cửa.
Đồng nghĩa số lượng khá lớn trong khoảng 18 nghìn lao động ngành du lịch bị mất
việc làm. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến chất lượng nguồn lao động bị ảnh
hưởng khi hoạt động du lịch trở lại bình thường do lao động quên nghề hoặc bỏ nghề,
chuyển việc khác.
Vì vậy, các doanh nghiệp phải có những tính toán hướng đi mới sẵn sàng cho
việc đón khách thời gian tới, nhất là trong việc chuẩn bị lực lượng lao động. Bởi nếu
quy trình cơ cấu không được xây dựng đủ tốt sẽ dẫn tới một số vấn đề như không đủ số
người lao động có kỹ năng để duy trì hoạt động doanh nghiệp, thiếu lao động có kỹ
năng khi cầu tăng trở lại, tinh thần người lao động giảm sút, tranh chấp với người lao
động bị cắt giảm, năng suất giảm, tỷ lệ người lao động không làm việc và nhảy việc
tăng…
http://baoquangnam.vn/du-lich/chia-se-kinh-nghiem-doanh-nghiep-vuot-quakhung-hoang-sau-covid-19-94323.html

* Tìm cách "giữ lửa" nghề du lịch, thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra
ngày 22/10/2020
Hàng nghìn lao động ngành du lịch sẽ phải đào tạo lại sau khi hoạt động du
lịch trở lại bình thường. Đây là cảnh báo của các quản lý nhân sự tại buổi đối
thoại “Ứng phó có trách nhiệm và bền vững của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong
khủng hoảng” diễn ra hôm qua 21.10 tại TP.Hội An.
Nỗi lo lao động quên nghề
Bà Huỳnh Thị Minh - Giám đốc điều hành khách sạn Golden Pearl, Chủ nhiệm
Câu lạc bộ Nhân sự (Hiệp hội Du lịch Quảng Nam) cho biết, đến thời điểm hiện tại,
hơn 90% số lao động ngành du lịch tại TP.Hội An đã nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch
Covid - 19 và bão lụt. Mặc dù, chủ đầu tư rất muốn giữ chân người lao động nhưng
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trước tình hình khó khăn hiện nay nên đành chấp nhận để người lao động ra đi. Tại
khách sạn Golden Pearl, hiện đơn vị chỉ giữ lại chưa tới 10 nhân sự trong tổng số
khoảng 50 lao động trước đây, chủ yếu bảo vệ, lễ tân nhưng cũng phải chia ca ra làm
việc.
“Nhân sự nghỉ việc dài ngày sẽ mang đến nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi
hoạt động du lịch trở lại bình thường, bởi người lao động sẽ quên nghề, nhất là ngoại
ngữ và kỹ năng chuyên môn. Điều này đã từng xảy ra trong đợt nghỉ dịch lần đầu, tuy
thời gian không lâu nhưng các thao tác, chuyên môn của nhiều người khá lúng túng,
một số khách sạn phải đào tạo lại, chưa kể một số lao động đã chuyển việc khác phải
tuyển mới” - bà Minh cho biết.
Toàn tỉnh hiện có khoảng 18 nghìn lao động làm việc trong ngành du lịch, trong
đó tại Hội An có hơn 17 nghìn người. Dịch bệnh Covid - 19 đã khiến hầu hết lực lượng
lao động này nghỉ việc hoặc chuyển sang các công việc khác.
Theo bà Ngô Kim Anh - Giám đốc Điều hành khách sạn ÊMM Hội An, khó thể
đòi hỏi doanh nghiệp giữ chân toàn bộ lao động của mình. Tại khách sạn ÊMM, dù đã
cố gắng hết sức như cắt giảm chi phí, tạo ra sản phẩm phù hợp khách nội địa, kết nối
các hoạt động như câu lạc bộ dạy bơi, câu lạc bộ tiếng Anh… nhằm duy trì hoạt động
nhưng đơn vị cũng phải cắt giảm 30% lao động.
“Lúc đầu khách sạn chỉ tạm hoãn việc với một số lao động, nhưng qua tháng 7
thì tình hình khó khăn hơn không thể sắp xếp hết công việc cho nhân viên nên đành cắt
giảm vì không có sự lựa chọn. Chúng tôi đã dự lường tình huống khi du lịch quay lại
sẽ thiếu lao động nhưng đành phải chấp nhận vì phụ thuộc vào khả năng tài chính. Và
vấn đề thiếu nhân lực hoặc quên nghề cũng là nỗi lo chúng tôi đặt ra khi du lịch quay
trở lại” - bà Anh chia sẻ.
Sẵn sàng đón khách quay lại Theo ông Lê Viết Phúc - Trưởng phòng LĐTB&XH TP.Hội An, đây là thời điểm thuận lợi để đào tạo nghề cho lao động ngành du
lịch và Hiệp hội Du lịch nên đứng ra tổ chức dựa trên những cơ chế ưu đãi của Nhà
nước, điều này sẽ giúp giữ được lực lượng lao động cũng như bổ sung lực lượng lao
động chất lượng cho doanh nghiệp.
Theo ông Phúc, Hội An là thành phố du lịch nên số lao động bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19 rất nhiều. Tuy nhiên, do những quy định của Nhà nước đến nay ngoài
hơn 2.000 người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp và 1.074 lao động được hưởng
chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ thì số còn lại không được hưởng
gì do không đáp ứng được điều kiện quy định. Ngoài ra, những người làm các công
việc như làm đèn lồng, may đồ nhanh, giặt ủi… dù cũng tham gia vào hoạt động du
lịch nhưng không được hưởng hỗ trợ.
Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho rằng, trong
rất nhiều biện pháp giúp doanh nghiệp tồn tại, vượt qua khủng hoảng thì việc duy trì
lực lượng lao động trong ngành du lịch rất quan trọng, do đó phải “giữ lửa” nghề cho
lực lượng này. Vì vậy, việc tổ chức buổi đối thoại “Ứng phó có trách nhiệm và bền
vững của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khủng hoảng” cũng chính là hướng đến mục
tiêu này.
“Chúng ta đừng nghĩ rằng bây giờ không có kinh phí nên không thể làm và chờ
đợi, bởi khi dịch qua đi khách quay lại lúc đó mới phản ứng sẽ muộn màng. Nên bây
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giờ phải tạo sinh khí tinh thần, phải luôn “giữ lửa” nghề cho người lao động, thường
xuyên gắn kết người lao động và doanh nghiệp nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón
khách quay lại” - ông Thanh phân tích.
http://baoquangnam.vn/du-lich/tim-cach-giu-lua-nghe-du-lich-94343.html
4. AN NINH TRẬT TỰ
* Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi ở phố cổ Hội An thông tin đăng trên
Báo Công an thành phố Đà Nẵng số ra ngày 30/10/2020
Ngày 29-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị
vừa triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng do Nguyễn Nghĩa Nhân (trú
xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) cầm đầu. Điều đáng nói, nhóm đối tượng này
thực hiện cho vay với lãi suất từ 45-60% trên 1 tháng.
Kết quả xác minh cho thấy, do cần vốn để hoạt động kinh doanh khách sạn tại
TP Hội An nên anh H.N.C. (trú P. Minh An, TP Hội An) đã mượn Nguyễn Nghĩa
Nhân nhiều lần với tổng số tiền 900 triệu đồng. Mặc dù lãi suất cho vay lên đến 4560%/tháng nhưng vì nghĩ chỉ tạm thời xoay xở kinh doanh, sẽ nhanh có tiền để hoàn
trả sớm cho Nhân, anh C. không ngờ mình lại rơi vào “bẫy” nợ nần. Anh C. cho biết:
“Nếu tôi mượn 200 triệu, thì Nhân chỉ đưa tôi 170 triệu, 30 triệu kia Nhân tính lãi suất
trong thời gian 10 ngày. Tuy nhiên, có lúc vay mượn chưa trả được tiền, Nhân tính lãi
vay lên 20%/10 ngày”.
Với thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn, tính từ tháng 3 đến 6-2020, mặc dù
đã trả trước tiền gốc và lãi vay khoảng 4 tỷ đồng, người này vẫn còn nợ Nhân 3 tỷ
đồng. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, quá trình hoạt động kinh doanh
gặp khó khăn, anh C. không có khả năng trả lãi. Nhân đã nhiều lần đe dọa, yêu cầu anh
C. viết nhiều giấy mượn tiền. Đến đầu tháng 10-2020, tổng số tiền lãi và gốc C. còn nợ
Nhân lên đến hơn 12 tỷ đồng.
Tiếp nhận thông tin trên, sau thời gian theo dõi thu thập tài liệu, nắm bắt quy
luật hoạt động, lúc 12 giờ 30 ngày 9-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng
Nam đã bắt quả tang Nguyễn Nghĩa Nhân khi đang nhận tiền và ép anh H.N.C. viết
giấy nhận nợ. Cơ quan CSĐT đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiến hành
khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Nghĩa Nhân. Qua đó, cơ quan chức năng tạm giữ
tài liệu, tang vật và số tiền hơn 247 triệu đồng, 6 ĐTDĐ, 14 tờ giấy có nội dung vay,
mượn tiền của nhiều người, 1 xe ô-tô, 1 cây mã tấu và nhiều đồ vật, tài liệu có liên
quan khác.
Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác
định Nhân đã cho trên 20 người vay với tổng số tiền thu lợi từ việc cho vay hơn 10 tỷ
đồng. Trong đó, có Lê Quốc Hải (2004, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An) là đối tượng
thường xuyên đi lấy tiền lãi Nhân cho vay khi Nhân yêu cầu. Chia sẻ về vụ việc trên,
Thượng tá Ngô Quốc Ánh- Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng
Nam cho biết: “Thực tế có nhiều người dân do nhu cầu về vốn vay lớn, lại muốn
nhanh nên dễ rơi vào bẫy của các đối tượng hoạt động tín dụng đen. Các đối tượng này
thường kiểm tra về nhân thân lai lịch, điều kiện kinh tế, nhà cửa của người vay. Quá
trình vay nếu người vay không thanh toán tiền lãi đúng thời hạn sẽ bị các đối tượng đe
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dọa bằng nhiều hình thức, cộng dồn tiền lãi vào tiền gốc và tiền lãi. Kết hợp với việc
đe dọa, bôi nhọ... vì vậy càng khiến người dân sợ hãi không dám thông tin cho lực
lượng Công an”.
Trước những thủ đoạn trên, Thượng tá Ngô Quốc Ánh khuyến cáo người dân
không nên tìm đến các nguồn vốn không chính thống với lãi suất vay “cắt cổ”, dẫn đến
mất khả năng chi trả, kéo theo những hệ quả khó lường. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự
Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nghĩa
Nhân để tiếp tục điều tra, mở rộng.
http://cadn.com.vn/news/61_233775_triet-xoa-duong-day-cho-vay-nang-lai-opho-co-hoi-an.aspx
5. NGƯƠI TỐT - VIỆC TỐT
* Một học sinh lớp 5 ở Hội An trả lại của rơi, thông tin đăng trên Báo Quảng
Nam số ra ngày 21/10/2020
Lúc 13 giờ ngày 21.10, trên đường đến trường, em Võ Kiến Nghi (lớp 5A
Trường Tiểu học & THCS Lý Thường Kiệt, xã Cẩm Kim, TP.Hội An) nhặt được
một chiếc ví có hơn 1,8 triệu đồng cùng một số giấy tờ. Sau đó em mang đến lớp
giao nộp cho cô giáo.
Sau khi cô giáo lớp 5A thông tin tìm người đánh rơi, ông Đỗ Xuân Quang (thôn
Đông Hà, xã Cẩm Kim) là người đánh rơi chiếc ví đã đến trường nhận lại tài sản. Ban
Giám hiệu Trường Tiểu học & THCS Lý Thường Kiệt cho biết sẽ tuyên dương em Võ
Kiến Nghi trong dịp chào cờ đầu tuần về hành động trả lại của rơi.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/mot-hoc-sinh-lop-5-o-hoi-an-tra-lai-cua-roi94331.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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