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TỔNG HỢP
Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 15/12 đến ngày 31/12/2017
Từ ngày 15/12 đến ngày 31/12/2017 các báo đã có khoảng 13 tin, bài viết
về Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố
Hội An – Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một
số tin bài nổi bật:
1. TIN TỨC NỐI BẬT
* Ngày 19/12/2017, Báo Quảng Nam đăng bài: Thành lập Hội Homestay
Quảng Nam
Sáng nay 19/12, tại TP.Hội An, Hội Homestay Quảng Nam trực thuộc Hiệp
hội Du lịch Quảng Nam đã chính thức ra mắt với 79 hội viên tham gia.
Tính đến năm 2017 trên địa bàn tỉnh có khoảng 270 homestay, tập trung
nhiều nhất ở TP.Hội An và một số địa phương như Điện Bàn, Duy Xuyên, Tam
Kỳ, Núi Thành, Đông Giang, Nam Giang… Tại Hội An, tính đến tháng 12/2017
có 256 cơ sở homestay với hơn 1.011 phòng lưu trú đang hoạt động (chiếm
12,83% tổng số phòng các loại hình lưu trú và 53,44% tổng các cơ sở lưu trú).
Ngoài ra còn có 66 cơ sở với 263 phòng đã có chủ trương nhưng chưa hoạt
động, nâng tổng số homestay trên địa bàn thành phố lên con số 322 cơ sở với
1.274 phòng, tập trung ở hầu hết xã phường, trong đó nhiều nhất là Cẩm Châu
(71 cơ sở) và ít nhất là Thanh Hà (5 cơ sở).
Bên cạnh một số homestay hoạt động như một sản phẩm du lịch đặc trưng,
góp phần quảng bá hiệu quả giá trị văn hóa, thiên nhiên địa phương thì thời gian
qua nhiều vấn đề tiêu cực liên quan đến homestay đã diễn ra như làm ăn chụp
giật, phá giá, cạnh tranh không lành mạnh; không ít cơ sở homestay dần biến
thành nơi lưu trú rẻ tiền cho khách, xa dần chức năng là nơi để khách trải
nghiệm các giá trị văn hóa địa phương…
Hội Homestay Quảng Nam ra đời hướng đến mục tiêu liên kết, hợp tác, hỗ
trợ các thành viên, giúp nâng cao trình độ quản lý, nâng cao giá trị chất lượng,
sản phẩm du lịch, khả năng cạnh tranh trong và ngoài tỉnh; bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của hội viên cũng như kết nối hội viên với các cơ quan quản lý nhà
nước, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, làng nghề… Qua
đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao thu nhập cho các
cơ sở, đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch tỉnh.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Homestay Quảng Nam nhiệm kỳ 2017 2022 gồm 9 thành viên do ông Lê Ngọc Thuận làm Chủ tịch; ông Nguyễn Dũng,
bà Huỳnh Thị Mai làm Phó Chủ tịch; ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm
Tổng Thư ký.
Khánh Linh

* Ngày 20/12/2017, Báo Công Lý đăng bài: Khai trương Cổng thông tin
điện tử TAND TP Hội An
Chiều ngày 19/12/2017, tại TAND TP Hội An đã tổ chức Lễ khai trương
Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: toaanhoian.gov.vn.
Tham dự Lễ khai trương có đồng chí Trương Trọng Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí
thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam; các đồng chí lãnh đạo
TP Hội An; đại diện Hội đồng Thi đua, khen thưởng; đại diện lãnh đạo Văn
phòng TAND tỉnh Quảng Nam; VKSND, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố
Hội An; cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức TAND TP Hội An.
Phát biểu tại Lễ khai trương, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam Trương
Trọng Tiến đánh giá cao nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác ứng dụng, phát
triển công nghệ thông tin, đặc biệt là việc xây dựng và đưa vào hoạt động Cổng
Thông tin điện tử của TAND TP Hội An.
Để duy trì và phát triển Cổng Thông tin điện tử TAND TP Hội An, đồng
chí Trương Trọng Tiến yêu cầu lãnh đạo TAND thành phố phải tăng cường
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để đảm bảo thông tin được đăng tải trên
Cổng thông tin điện tử phải chính xác, kịp thời, đúng quan điểm, chủ trương
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tuân thủ các quy
định khác của pháp luật về thông tin.
Bên cạnh đó, TAND TP Hội An phải thường xuyên nâng cấp, hoàn thiện
về hình thức và nội dung của Cổng Thông tin điện tử đảm bảo Cổng hoạt động
liên tục, hiệu quả; quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, cán bộ kiêm nhiệm của Cổng Thông tin
điện tử TAND TP Hội An.
Cùng với TAND TP Tam Kỳ, đây là Cổng thông tin điện tử hoạt động độc
lập của đơn vị TAND cấp huyện tại Quảng Nam. Đây là kênh thông tin chính
thống của TAND TP Hội An, công khai các hoạt động của TAND thành phố,
phổ biến các văn bản pháp luật; hỗ trợ tích cực trong việc thực hiện cải cách thủ
tục hành chính, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục như khởi kiện vụ án,
yêu cầu phá sản, các thủ tục về thi hành án hình sự qua mạng.
Cổng Thông tin điện tử TAND TP Hội An sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu
của người dân trong việc nắm bắt thông tin, đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách và pháp luật của Nhà nước; đây cũng là kênh thông tin quan trọng
trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm và tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Hoài Nam
* Ngày 22/12/2017, Báo Lao Động đăng bài: LĐLĐ TP Hội An (Quảng
Nam): Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động CĐ năm 2017
Ngày 21/12, LĐLĐ TP Hội An tổ chức tổng kết phong trào CNVCLĐ và
hoạt động CĐ năm 2017, đồng thời, tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập
thể đã có thành tích xuất trong hoạt động CĐ năm qua. Đồng chí Nguyễn Thị
Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam dự và chỉ đạo hội nghị.
Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TP Hội An Nguyễn Đình Hòa cho biết, năm
qua, với sự chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của
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chính quyền, sự chủ động, nỗ lực, đổi mới hoạt động của các cấp CĐ, phong
trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trên địa bàn thành phố có những chuyển biến
mạnh mẽ, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên,
CNVCLĐ, đạt được nhiều thành công trên các lĩnh vực công tác.
Bên cạnh đó, đời sống, việc làm, thu nhập của đại bộ phận CNVCLĐ ổn
định, các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN được thực
hiện đầy đủ. Kết quả đó đã khẳng định tổ chức CĐ Hội An luôn là chỗ dựa đáng
tin cậy của đoàn viên, CNVCLĐ.
Đặc biệt, BCH LĐLĐ TP xác định công tác củng cố kiện toàn tổ chức, phát
triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh luôn là một nhiệm vụ quan
trọng có yếu tố sống còn trong việc phát triển và tồn tại của tổ chức CĐ.
Qua 1 năm thực hiện, đến nay, đã kết nạp mới 976 đoàn viên CĐ (trong đó
có hơn 700 đoàn viên CĐ trong khu vực ngoài nhà nước); giới thiệu 127 đoàn
viên ưu tú cho Đảng, qua đó, đã tổ chức kết nạp 72 đồng chí vào Đảng.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Nguyễn
Thị Ngọc Ánh đã đánh giá cao kết quả đạt được trong hoạt động CĐ năm qua,
đặc biệt là sự đổi mới cách thức tuyên truyền, tiếp cận với cơ sở, tập trung mọi
nguồn lực để tập hợp, thu hút CNVCLĐ tham gia tổ chức CĐ của LĐLĐ thành
phố.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho rằng, với hơn 700 CNLĐ khu vực ngoài nhà
nước tham gia tổ chức CĐ là kết quả rất đáng khích lệ, ghi nhận. Do đó để tổ
chức CĐ thực sự “hấp dẫn” với người lao động, thời gian tới, các cấp CĐ cần
làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng
của đoàn viên, CNVCLĐ.
“Mỗi cán bộ CĐ phải hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên đi cơ sở, lấy lợi
ích NLĐ làm trung tâm, phải chăm lo các vấn đề liên quan đến đời sống hằng
ngày của NLĐ” - bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.
Dịp này, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 14 cá
nhân; UBND TP Hội An Nam đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân;
LĐLĐ TP Hội An Nam đã tặng bằng khen cho 29 tập thể và 29 cá nhân đã có
thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ năm 2017.
Thái Bình
2. SỰ KIỆN –VẤN ĐỀ
* Ngày 19/12/2017, Báo Quảng Nam đăng bài: Hội An: Truy điệu và cải
táng chín hài cốt liệt sĩ
Sáng 19/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố phối
hợp với Ban liên lạc Trung đoàn 96 tại Quảng Nam tổ chức lễ truy điệu và cải
táng chín hài cốt liệt sĩ hy sinh trên mặt trận biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ
quốc tế ở Campuchia.
Chín hài cốt liệt sĩ được quy tập gồm: Phạm Tấn Hùng, Lê Thanh Tâm,
Huỳnh Văn Sa, Huỳnh Đinh, Đặng Văn Nhíp, Phan Non, Nguyễn Hoàng Thắng
(cùng quê Hội An) và liệt sĩ Trần Quang Thu (xã Duy Nghĩa, huyện Duy
Xuyên). Đây là các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 309 và Sư đoàn 2 hy sinh tại mặt trận
biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia. Ban
liên lạc Trung đoàn 96 tại Quảng Nam đã di dời các hài cốt liệt sĩ này từ các
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nghĩa trang của tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh về yên nghỉ tại
quê hương Quảng Nam.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban liên lạc Trung đoàn 96,
cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân thành kính bày tỏ lòng tri
ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ cho
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Tuấn Anh
* Ngày 21/12/2017, Báo Quảng Nam đăng bài: Đòn bẩy phát huy khả
năng sáng tạo học đường
Câu lạc bộ (CLB) Sáng tạo khoa học kỹ thuật Trường THPT chuyên Lê
Thánh Tông (TP.Hội An) thành lập đầu năm học 2017-2018, giúp học sinh có
điều kiện tiếp cận công nghệ và phát huy khả năng sáng tạo.
Thầy Nguyễn Đức Nhân - Chủ nhiệm CLB cho biết, hiện nay học sinh có
nhu cầu cao về tiếp xúc với khoa học công nghệ. Trên tiêu chí tạo sân chơi bổ
ích, kết nối học sinh đam mê công nghệ, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên
Lê Thánh Tông thống nhất thành lập CLB Sáng tạo khoa học kỹ thuật với sự
tham gia tự nguyện của hơn 100 học sinh các khối lớp 10, 11, 12.
Thời gian đầu, CLB giúp học sinh làm quen với công nghệ, nắm bắt dần
kiến thức. Sau đó, chính các em trực tiếp thực hành lắp ráp mạch điện, lập trình
cho robot, chia sẻ ý tưởng..., giúp học sinh định hướng nghề nghiệp tương lai.
Còn đối với giáo viên, khi tham gia CLB sẽ tiếp thu được những kiến thức thực
tế, giúp bài giảng trên lớp trở nên sinh động, tạo môi trường tương tác giữa giáo
viên và học sinh.
Mỗi tháng, hoạt động của CLB sẽ Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp
tập trung vào chủ đề cụ thể. Đầu năm học tỉnh dành cho học sinh trung học
2017-2018 đến nay, CLB đã tổ chức theo năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT
nhiều chủ đề về môi trường, robot, cơ khí, vừa tổ chức, tất cả 5 sản phẩm dự
điện tử…, trong đó chú trọng nhất ở chủ thi của Trường THPT chuyên Lê
đề môi trường và robot. “Khi tổ chức chủ Thánh Tông đều đoạt giải. Trong
đề về môi trường, CLB đã đưa học sinh đó có 1 giải nhất với dự án “Điều
tham quan nhà máy xử lý rác thải ở khiển cánh tay robot bằng sóng
TP.Hội An. Sau đó các em sẽ viết báo cáo não”.
nhận xét, sáng kiến ra những giải pháp xử
lý rác thải. Ngoài ra, giúp học sinh tiếp
xúc với lập trình dò đường của robot và được nghe các chuyên gia trao đổi kiến
thức về robot” - thầy Nhân nói. Thường xuyên tham gia các hoạt động của CLB,
Trần Công Triều (lớp 12 chuyên Hóa) cho biết, đây là cơ hội để bản thân học
hỏi, trau dồi kiến thức. Từ đó hình thành những ý tưởng, phát huy khả năng sáng
tạo của bản thân về khoa học kỹ thuật.
Theo thầy Nhân, kết thúc năm học, CLB sẽ tổ chức hội chợ khoa học tại
trường. Theo đó, học sinh là thành viên CLB sẽ sáng tạo các vật phẩm có gắn
yếu tố công nghệ để bày bán. Nguồn thu sẽ làm quỹ để CLB hoạt động. “Cuối
năm học này, CLB sẽ tận dụng sườn xe đạp cũ, sơn sửa, lắp ráp hoàn chỉnh để
tặng những học sinh khó khăn của trường” - thầy Nhân nói.
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Thanh Thắng
* Ngày 26/12/2017, Báo Thông Tấn Xã Việt Nam đăng bài: Hội An tổ
chức nhiều hoạt động hấp dẫn chào năm mới 2018
Những năm gần đây, Hội An đã và đang trở thành một trong những trung
tâm sự kiện và giao lưu văn hóa quốc tế của cả nước.
Nhằm tăng cường quảng bá đến du khách trong và ngoài nước, thành phố
Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình Chào năm mới 2018 kể từ ngày
24/12/017 đến ngày 02/01/2018.
Trong thời gian diễn ra chương trình, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho
người dân và du khách được tổ tại khu vực Vườn tượng An Hội như: Chương
trình biểu diễn nghệ thuật dân gian và dịch vụ ẩm thực diễn ra hàng đêm; trưng
bày ảnh đẹp “Du lịch Quảng Nam” năm 2017 với nhiều bức ảnh của các nhiếp
ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên khắp cả nước; Liên hoan “Bước
nhảy mùa xuân” thu hút các nhóm nhảy đến từ các trường phổ thông trung học
trên địa bàn thành phố; “Giao lưu các ban nhạc Hội An” thu hút các ban nhạc
Jazz điêu luyện đến từ các địa phương trong toàn tỉnh Quảng Nam và thành phố
Đà Nẵng. Vào đêm 31/12/2017, Khu phố cổ Hội An sẽ tái hiện hoạt động “Đêm
phố cổ Hội An” đầu thế kỷ XX; tại sân khấu sự kiện, sẽ tiến hành “Vinh danh
công ty lữ hành đưa khách đến du lịch Hội An nhiều nhất năm 2017”. Ngoài ra,
sẽ có chương trình biểu diễn đặc sắc như: trình diễn nghệ thuật, nhảy dân vũ,
Flashmob, xổ số may mắn đầu năm, khiêu vũ và hóa trang đường phố…
Vào lúc 9 giờ ngày 01/01/2018, tại Vòng cung Chùa Cầu sẽ diễn ra chương
trình chào đón Đoàn khách đầu tiên đến tham quan Khu phố cổ Hội An năm
2018.
"Sự kiện “Hội An chào năm mới 2018” chắc chắn sẽ là một trong những ấn
tượng khó quên đang chờ đợi du khách tại thành phố xinh đẹp bên bờ sông
Hoài", ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết.
Nguyễn Sơn
* Ngày 31/12/2017, Báo Quảng Nam đăng bài: MỘT CÁCH GẦN DÂN,
TRỌNG DÂN
Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền phường Cẩm Châu (TP.Hội An) xem
việc học tập và làm theo tư tưởng gần dân, trọng dân của Bác Hồ là yêu cầu cốt
lõi đối với đội ngũ cán bộ, công chức của phường. Từ đó, ngoài việc tiếp xúc cử
tri của các đại biểu HĐND phường, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền
phường Cẩm Châu đã chủ động xây dựng và thực hiện quy chế cán bộ phường
phụ trách đứng điểm tại địa bàn có trách nhiệm tổ chức cuộc họp tổ dân cư theo
định kỳ. Cứ như vậy, mỗi quý lần lượt 56 tổ dân cư trên địa bàn đều có các buổi
họp giữa người dân với cán bộ phường.
Chúng tôi có dịp tham dự cuộc họp tại tổ dân cư số 2, khối phố Sơn Phô 1.
Theo giấy mời, đúng 19 giờ 30 phút, bà con đã đến nhà tổ trưởng để tham gia
buổi họp, chủ trì là các cán bộ phường được phân công đứng điểm tại địa bàn.
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Mở đầu cuộc họp, đại diện cán bộ phường thông tin ngắn gọn những nét nổi bật
về kinh tế, xã hội, tình hình an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại địa phương
và những quy định liên quan trực tiếp đến người dân. Tiếp đó, bà con có ý kiến
trao đổi, phản ánh, đề xuất nhiều việc như phòng chống trộm cắp, cướp giật, bảo
vệ môi trường, xây dựng hạ tầng, cả việc sâu bọ phá hoại mùa màng… Nói
chung, ở tổ dân cư phát sinh vấn đề gì thấy cần phản ánh để các cấp, ngành có
biện pháp giải quyết, bà con trong tổ đều nêu ra. Việc nào có thể giải thích ngay,
các cán bộ đứng điểm trao đổi lại; việc gì phải kiến nghị với cấp trên cán bộ
phường ghi nhận để đề xuất, khi có kết quả sẽ trả lời bà con. Sau phần trao đổi ý
kiến, cán bộ đứng điểm thông báo đến người dân một số văn bản cần thiết, các
kế hoạch sẽ triển khai trong thời gian đến… Việc chia nhỏ địa bàn, họp ngay tại
từng tổ dân cư đã thu hút hầu hết đại diện hộ dân trong tổ tham dự. Cũng nhờ
cách làm này, người dân thẳng thắn hỏi đáp, trao đổi thắc mắc ngay tại chỗ. Ông
Trần Hải, người dân tổ 2, khối phố Sơn Phô 1 nói: “Việc cán bộ phường tổ chức
họp tại tổ dân phố rất có ý nghĩa. Bởi ngoài việc trao đổi tại chỗ những vấn đề
nảy sinh, người dân còn được nghe cán bộ phường triển khai một số nội dung,
kế hoạch của địa phương và cấp trên, như thế sẽ dễ hiểu hơn, nếu còn vướng
mắc có thể hỏi và được trả lời ngay. Đặc biệt, tâm tư, nguyện vọng của người
dân cũng từ cuộc họp này mà nhanh chóng được chuyển đến các cấp”.
Với cách làm trên, Đảng bộ, chính quyền phường Cẩm Châu kịp thời nắm
bắt những vấn đề phát sinh tại địa phương để giải quyết thấu đáo. Cũng từ ý kiến
ghi nhận tại các cuộc họp tổ dân cư, thời gian qua phường chú trọng phát triển
cơ sở hạ tầng, mở rộng các tuyến giao thông nông thôn dẫn nối từ khu vực nội
thị đến các cánh đồng sinh thái, tạo tuyến tham quan liên vùng cho du khách,
mở hướng phát triển kinh tế cho hộ dân sống trong các khu dân cư không gần
đường chính. Người dân ủng hộ chủ trương này nên từ các ngõ hẻm, các gia
đình sẵn sàng hiến đất làm đường giao thông theo phương châm “Nhà nước đầu
tư, nhân dân hiến đất và làm mặt bằng”. Đặc biệt, ở một số tuyến đường nhiều
năm nay chưa thể thi công do vướng khâu bồi thường giải tỏa, từ cách làm gần
dân của phường Cẩm Châu, khi được cán bộ kiên trì giải thích, vận động tại các
cuộc họp tổ dân cư, người dân đã thông suốt, tự nguyện hiến đất làm đường.
Ông Nguyễn Văn Dư, người dân khối phố Trường Lệ chia sẻ: “Bao năm nay con
đường đất trong khu dân cư chưa được mở rộng, bê tông vì nhiều lý do. Khi cán
bộ phường tuyên truyền vận động ở các cuộc họp tổ, chúng tôi nhận ra rằng nếu
không vì lợi ích chung thì đến thế hệ con cháu sau này cũng sẽ phải sống với
con đường đất mưa bùn nắng bụi nhỏ hẹp. Về kinh tế gia đình cũng không phải
dư dả gì, nhưng mà tôi nghĩ chủ trương này là thiết thực nên sẵn lòng hiến đất
làm đường”.
Thành công của phường Cẩm Châu trước hết phải kể đến sự quyết tâm của
đảng bộ, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo đội ngũ cán bộ từ phường
đến khối phố học tập và làm theo gương Bác Hồ, tận tâm, tận tụy với công việc.
Ông Đinh Cao Thắng - Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Châu nói: “Thực hiện Chỉ
thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng
việc thực hiện quy chế cán bộ phường phụ trách đứng điểm tổ chức cuộc họp tổ
dân cư đã tập hợp được quần chúng nhân dân. Đó cũng là bí quyết để địa
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phương tranh thủ thêm sự hiến kế của người dân trong tổ chức thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ được giao. Hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ sở chính là
hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chính quyền địa phương, cũng nhờ
đó nhiều năm Cẩm Châu dẫn đầu phong trào thi đua khối xã, phường và giữ
vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, tiêu biểu”.
Lê Hiền
3. HỘI AN - ĐẤT VÀ NGƯỜI
* Ngày 15/12/2017, Báo Quảng Nam đăng bài: Tuổi trẻ Cẩm Thanh
xung kích vì cộng đồng
Năm 2017, tuổi trẻ xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) đã có nhiều hoạt động thiết
thực góp phần gìn giữ an ninh trật tự (ANTT) và môi trường du lịch tại địa
phương.
Giữ gìn an ninh trật tự
Thời gian qua, trên địa bàn xã Cẩm Thanh liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp
tài sản, gây lo lắng, bất an trong nhân dân. Thời điểm xảy ra trộm cắp từ đêm
khuya đến gần sáng. Thủ đoạn của bọn tội phạm là lợi dụng người dân chủ quan,
không khóa cửa cẩn thận khi đi ngủ để đột nhập trộm cắp. Nhiều vụ trộm táo tợn
diễn ra liên tục trên khắp các thôn với tài sản bị mất cắp có giá trị lớn đã khiến
cho vùng quê Cẩm Thanh không còn yên bình như vốn có. Trước tình hình đó,
Đội thanh niên xung kích (TNXK) xã Cẩm Thanh đã tổ chức tuyên truyền để
người dân nâng cao tinh thần cảnh cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để
đối tượng trộm cắp có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Mỗi tuần 2 buổi, từ
18h30 đến 19h30, các thành viên trong đội đi tuần tra quanh các tuyến đường tại
Cẩm Thanh, sử dụng loa kéo di động tuyên truyền để người dân biết rõ về
phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm và chú ý bảo vệ tài sản, đồng thời cung
cấp số điện thoại của Ban công an và Ban chỉ huy Quân sự xã để người dân cấp
báo khi cần thiết. Nhờ vậy, đến nay, ý thức bảo vệ tài sản của người dân đã dần
được nâng cao. Ông Trần Qua ở thôn Cồn Nhàn nói: “Tôi thấy việc làm của
thanh niên xã Cẩm Thanh rất quý, nghe tiếng loa người dân cũng có ý thức hơn,
tài sản của mình thì mình phải lo giữ”.
Không chỉ nạn trộm cắp tài sản, thời gian qua, tại Cẩm Thanh tình trạng
thanh thiếu niên sử dụng ma túy cũng có dấu hiệu gia tăng. Vì vậy, Đoàn xã
Cẩm Thanh đã tham mưu Ban công an xã tổ chức gặp mặt thanh niên và gia
đình để động viên từ bỏ ma túy. Cạnh đó, đoàn xã còn phối hợp tổ chức lớp giáo
dục pháp luật cho hơn 20 thanh niên trên địa bàn. Đến nay, 3 thanh niên từng sử
dụng ma túy được Đoàn xã Cẩm Thanh hỗ trợ, giúp đỡ đã có việc làm ổn định
và có chiều hướng tiến bộ. “Trước tình hình ANTT tại địa phương diễn biến
phức tạp, được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền
nhân dân nâng cao cảnh giác. Rất mừng là kết quả mang lại rất khả quan, người
dân đồng tình, ủng hộ. Trong thời gian tới, đoàn xã sẽ tiếp tục phát huy những
kết quả đạt được, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, nhất
là thời điểm cuối năm” - chị Võ Thị Như Ngọc - Phó Bí thư Đoàn xã Cẩm
Thanh nói.
Xây dựng cảnh quan môi trường
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Bên cạnh những đóng góp vào công tác giữ gìn ANTT tại địa phương, năm
2017, đoàn viên thanh niên xã Cẩm Thanh còn tham gia nhiều hoạt động góp
phần bảo vệ môi trường du lịch trên địa bàn. Tháng thanh niên năm 2017, đoàn
xã đã tổ chức ra quân tuyên truyền về đảm bảo an toàn du lịch đường thủy và
bảo vệ rừng dừa Bảy Mẫu, phát 200 tờ rơi cho du khách với nội dung tuyên
truyền mặc áo phao khi đi thuyền, lắc thúng, không ngắt lá dừa, không xả rác
bừa bãi, không sử dụng phương tiện gây tiếng ồn…; vận động các hộ dân tham
gia hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái chung tay bảo vệ môi trường. Đoàn xã
cũng có sáng kiến đăng ký thực hiện công trình thanh niên làm bảng tên đường,
bảng chỉ dẫn du lịch trên tất cả tuyến đường. Đến nay, hơn 60 bảng đã được lắp
đặt tại các tuyến đường Huỳnh Thị Lựu, Tống Văn Sương, tuyến ĐH15, Đê Pam
với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng.
Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, đoàn xã còn tổ chức 5 đợt ra quân làm sạch
cảnh quan môi trường trên các tuyến đường chính của xã, dọn vệ sinh khu vực
rừng dừa, thu gom chai lọ, thuốc trừ sâu trên đồng ruộng, tháo gỡ các biển
quảng cáo rao vặt, dọn vệ sinh tại điểm tập kết rác… với hàng trăm lượt đoàn
viên thanh niên tham gia. Hoạt động Ngày thứ Bảy tình nguyện và Ngày Chủ
nhật xanh cũng được duy trì thường xuyên. Trong ngày đầu tiên xã Cẩm Thanh
tổ chức bán vé tham quan khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu, đoàn viên thanh niên
cũng đã tham gia hỗ trợ để việc bán vé diễn ra thuận lợi, phục vụ tốt nhất cho du
khách. “Có thể nói, cùng với các ban ngành, đoàn thể của xã, lực lượng đoàn
viên thanh niên luôn đi đầu trong các hoạt động góp phần bảo đảm ANTT xã hội
tại địa phương. Để góp phần phát triển du lịch của địa phương, đoàn viên thanh
niên được cấp ủy, chính quyền địa phương giao đảm nhận việc tuyên truyền vận
động người dân và du khách cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng các
đường hoa, trồng cây xanh tạo cảnh quan đẹp cho các đường quê…” - bà
Nguyễn Thị Vân - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thanh cho biết.
Phan Sơn
4. SẢN XUẤT – TIÊU DÙNG
* Ngày 26/12/2017, Báo Công An Nhân Dân đăng bài: Quất Thanh Hà
rộn ràng vào mùa Tết
Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018,
song không khí tại làng quất (hay còn gọi là quật) Thanh Hà, “thủ phủ” quất của
tỉnh Quảng Nam, đã nhộn nhịp và người trồng quất tỏ ra phấn khởi trước dấu
hiệu hứa hẹn một mùa bội thu…
Mấy ngày nay, ông Nguyễn Viết Ai (trú khối phố Bàu Súng, phường Thanh
Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cùng các thành viên trong gia đình lại tất bật
với công việc chăm sóc vườn quất của mình để sẵn sàng phục vụ thị trường Tết
Nguyên đán Mậu Tuất sắp đến.
Ông Ai chia sẻ năm nay gia đình ông trồng được 600 chậu quất cảnh loại
lớn và 2.000 chậu quất mini. So với năm ngoái thì số lượng chậu quất năm nay
của gia đình ông không tăng, song tất cả đều sinh trưởng và phát triển tốt.
“Mặc dù mùa mưa lũ năm nay kéo dài, thêm vào đó là sau mưa lũ, tình
hình thời tiết giá lạnh song với kinh nghiệm gần 20 năm trong nghề trồng quất
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nên tui cũng biết cách để chăm sóc vườn quất sinh trưởng tốt, xử lý kịp thời khi
quất bị nấm.
Đến thời điểm này, các thương lái quen của gia đình đến từ các tỉnh, thành
như Quảng Ngãi, Gia Lai, Phú Yên, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng,… đã đặt mua
khoảng 50% số lượng chậu quất của tui tại vườn với giá bằng và nhỉnh hơn mọi
năm trước”, ông Ai hồ hởi, chia sẻ.
Theo ông Ai, giá bán quất chậu lớn tại vườn thời điểm này dao động vào
khoảng từ 500.000-2 triệu đồng/ chậu; quất chậu mini vào khoảng 70.00080.000 đồng/ chậu.
Sở dĩ quất Thanh Hà được các nơi ưa chuộng vì từ đầu năm, các nhà vườn
đã đưa cây quất con vào chậu để chăm sóc nên rễ phát triển rất ổn định, có thể
“chơi” quất cảnh đến tháng 4 âm lịch sang năm cũng không bị suy.
Thêm vào đó, quất Thanh Hà được để phát triển tự nhiên, không uốn cành
nên rất bắt mắt, mỗi cây quất đều có đặc điểm dáng riêng, không trùng lặp với
nhau. Đặc biệt, người trồng quất ở Thanh Hà rất biết cách chăm sóc quất để cho
trái to, bóng và lá xanh, điều đó tạo cho quất Thanh Hà tràn đầy nhựa sống,
mang lại tài lộc cho người chơi quất.
Ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND phường Thanh Hà, TP Hội An, cho
biết thống kê sơ bộ trên địa bàn phường có khoảng 200 hộ dân trồng quất phục
vụ thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với 22.000 chậu, ngoài ra còn có
hơn 60.000 gốc quất giống được trồng trên đất sẵn sàng cung ứng ra thị trường.
Sau mùa mưa lũ, nhằm giúp các hộ gia đình trồng quất ở địa phương khôi
phục sản xuất và nắm bắt kỹ thuật phòng chống sâu bệnh, các loại nấm, chính
quyền phường Thanh Hà đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng
Nam và các cơ quan chức năng hướng dẫn các hộ trồng quất chú trọng công tác
phòng ngừa bệnh trên rễ cây quất, đặc biệt chú ý đến hiện tượng phát sinh nấm
trên quất cảnh do thời tiết lạnh, mưa kéo dài.
“Bên cạnh cây quất, tại Thanh Hà còn có các hộ dân trồng hơn 4.000 chậu
cúc vàng, 500 chậu mai cảnh để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Nhờ sự
hướng dẫn kỹ thuật của các cơ quan chức năng trong việc chăm sóc hoa cây
cảnh mà hầu hết người trồng hoa cây cảnh nói riêng, người trồng quất nói riêng
ở Thanh Hà đều xử lý kịp thời các bệnh xấu trên cây trồng, qua đó hứa hẹn một
mùa bội thu cho những người trồng hoa cây cảnh Thanh Hà”, ông Tú cười tươi,
nói.
Ngọc Thi
5. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM
* Ngày 25/12/2017, Báo Quảng Nam đăng bài: Năm 2017 Hội An đón
3,22 triệu lượt khách tham quan lưu trú
Sáng nay 25/12, HĐND TP.Hội An khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ 5 nhằm
tổng kết tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh, thu - chi
ngân sách, xây dựng cơ bản của thành phố năm 2017 và bàn phương hướng,
nhiệm vụ 2018.
Báo cáo về tình hình KT-XH thành phố năm 2017 cho biết, năm qua địa
phương gặp không ít khó khăn, thách thức về điều kiện thời tiết, biến đổi khí
9

hậu. Đặc biệt, tình trạng sạt lở bờ biển, bồi lấp biển Cửa Đại diễn ra nghiêm
trọng, kéo dài cùng những đợt mưa lũ diễn ra cuối năm đã gây thiệt hại, ảnh
hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.
Tuy vậy, năm 2017 vẫn chứng kiến sự phát triển tích cực của thành phố
trên tất cả lĩnh vực; đạt và vượt mức 15/21 chỉ tiêu cơ bản về nhiệm vụ phát
triển kinh tế mà Nghị quyết HĐND thành phố đã thông qua. Giá trị sản xuất
theo giá so sánh năm 2010 ước đạt hơn 8.653 tỷ đồng, tăng 16,56% so với năm
2016 (Nghị quyết HĐND thành phố đề ra tăng 14,48%).
Trong đó, nhóm ngành dịch vụ - du lịch - thương mại tăng 17,19%, chiếm
tỷ trọng 70,18% tổng giá trị sản xuất toàn thành phố; công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp và xây dựng tăng 19,97%, chiếm tỷ trọng 22,63%; nông - ngư nghiệp
tăng 2,07%, chiếm tỷ trọng 7,19%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,97
triệu đồng, tăng 4,19 triệu đồng so với năm 2016. Trong đó, khu vực thành thị
đạt 43,7 triệu đồng, khu vực nông thôn đạt 32,2 triệu đồng.
Đặc biệt, năm 2017 lần đầu tiên Hội An đón 3,22 triệu lượt khách tham
quan lưu trú (tăng 21,66% so với cùng kỳ), gồm 1,78 triệu lượt khách quốc tế
(tăng 30,95%) và 1,44 triệu lượt khách nội địa (tăng 11,85%). Tổng khách tham
quan phố cổ đạt 2,38 triệu lượt (tăng 28,16%); khách tham quan Cù Lao Chàm
đạt 407.315 lượt. Tổng lượt khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt, bình quân ngày
khách lưu trú đạt 2,15 ngày/khách; công suất sử dụng buồng phòng đạt 51%
(tăng 1,7%).
Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng, song việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch
phát triển KT-XH năm 2017 cũng còn một số mặt tồn tại, hạn chế. Đặc biệt trên
lĩnh vực du lịch - dịch vụ - thương mại, một số quy hoạch, đề án về du lịch triển
khai còn chậm so với tiến độ đề ra; cơ sở hạ tầng, tiện ích phục vụ du lịch chưa
đồng bộ và đạt chuẩn; việc phát triển du lịch vẫn thiên về lưu trú, chưa thu hút
được các dự án đầu tư trên lĩnh vực vui chơi, giải trí. Ngoài ra, dù lượng khách
tham quan lưu trú tăng nhưng tỷ lệ, tỷ trọng khách các thị trường truyền thống
giảm; môi trường du lịch còn nhiều tồn tại cần chấn chỉnh; công tác quản lý nhà
nước về du lịch có mặt chưa theo kịp với yêu cầu, một số quy định chưa phù hợp
với thực tiễn đặt ra...
Tại kỳ họp lần này, đại biểu cũng được nghe các báo cáo về thu chi tài
chính; báo cáo về đầu tư xây dựng cơ bản; báo cáo tóm tắt Đề án phát triển và
nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở đến năm 2020;
báo cáo tóm tắt kết quả công tác xét xử của Tòa án nhân dân thành phố; báo cáo
tóm tắt kết quả công tác xét xử năm 2017 của Viện Kiểm sát nhân dân thành
phố... Kỳ họp sẽ bế mạc ngày 26/12.
Khánh Linh
* Ngày 26/12/2017, Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng bài: Nâng cao chất
lượng nghề du lịch tại Quảng Nam
Sáng 26/12, tại TP Hội An, Sở VH-TT&DL Quảng Nam phối hợp với các
cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị triển khai tiêu chuẩn kỹ năng nghề
du lịch quốc gia cho gần 80 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.
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Theo số liệu khảo sát từ Sở VH,TT&DL, tính đến hết năm 2017 ngành du
lịch Quảng Nam sử dụng khoảng 13.000 lao động, chủ yếu làm việc tại các
doanh nghiệp lữ hành và các cơ sở dịch vụ du lịch (lưu trú, lữ hành, vận chuyển,
dịch vụ nhà hàng, hướng dẫn viên…). Trong đó, khối lưu trú chiếm số lượng
nhiều nhất (60%); lữ hành, vận chuyển, hướng dẫn viên (10%); khối các dịch vụ
khác (30%).
Bên cạnh những ưu điểm như đa số lao động trẻ tuổi, năng động, trình độ
chuyên môn, ngoại ngữ tốt do được đào tạo bài bản, phù hợp với yêu cầu công
việc thực tiễn; môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp…. Nguồn nhân
lực du lịch Quảng Nam cũng bộc lộ nhiều hạn chế như chất lượng đội ngũ nhân
lực không đồng đều về chuyên môn lẫn khả năng ngoại ngữ; thiếu lao động lành
nghề; khan hiếm về nhân lực cấp quản lý có chuyên môn cao; chất lượng đội
ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các khu, điểm di tích còn yếu về kỹ
năng, thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp, kiến thức văn hóa, lịch sử; khả năng giao
tiếp ngoại ngữ, nhất là những ngoại ngữ “hiếm” như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái
Lan, Trung Quốc… chưa đảm bảo.
Đặc biệt, tỷ lệ lao động được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn VTOS (Tiêu
chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam) tương đối thấp (khoảng 20%); chứng chỉ
đào tạo viên (khoảng 10%); mức độ đáp ứng yêu cầu công việc chỉ đạt tỷ lệ từ
40-60% tùy theo ngành nghề; khoảng 10% đáp ứng vượt mức kỳ vọng của công
việc, tập trung chủ yếu ở các khối cơ sở lưu trú du lịch (từ 3 sao trở lên) hoặc
doanh nghiệp quốc tế và các cơ sở dịch vụ, du lịch cao cấp.
Chính điều này đã tạo nên sự dịch chuyển gay gắt và thiếu hụt về lao động
giữa các doanh nghiệp đã hoạt động và chuẩn bị hoạt động, nhất là với các cơ sở
lưu trú từ 2 sao trở xuống.
Tại Hội nghị, các đại biểu, đại diện chủ doanh nghiệp, các trường nghề du
lịch đã được nghe đại diện Sở VH-TT&DL; Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam triển
khai những tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch quốc gia theo Quyết định số
1383/QĐ-LĐTBXH và Quyết định số 1385/QĐ-LĐTBXH ngày 31/8/2017 của
Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội; Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày
14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về chính sách hỗ trợ đào tạo lao động
cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2016 – 2020.
Qua đó, nắm bắt, xây dựng những kế hoạch nhằm chuẩn bị nguồn lao động
tại chỗ cũng như cung cấp lao động cho thị trường về số lượng và chất lượng,
đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng nguồn lao động du lịch
Quảng Nam thời gian tới.
Ngọc Phúc
6. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ
* Ngày 22/12/2017, Báo điện tử VTV.vn đăng bài: Cửa biển bồi lấp, tàu
liên tục nằm bờ, ngư dân Quảng Nam gặp khó
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Từ sau bão 12 đến nay, khu vực cửa biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh
Quảng Nam đã bị bồi lấp nghiêm trọng, khiến nhiều tàu cá của ngư dân bị mắc
cạn.
Hơn 1.000 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam và các vùng lân cận bị mắc
cạn, trong đó, có nhiều tàu đánh bắt xa bờ vay vốn đóng mới theo Nghị định 67
vừa mới hạ thủy cũng phải nằm bờ. Thời tiết bất lợi kéo dài đang đẩy cuộc sống
của nhiều ngư dân vào cảnh bế tắc.
Ông Nguyễn Văn A, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam được phê duyệt
cho vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ, số tiền gần 13 tỷ đồng.
Vay vốn đóng tàu nghĩa là nghĩa vụ trả lãi cho ngân hàng phải được ông thực
hiện theo hợp đồng vay. Thế nhưng, tàu liên tục nằm bờ trong thời gian dài,
khiến việc trả lãi vay cho ngân hàng, cũng như chi phí trả định kì cho bạn tàu
gặp nhiều khó khăn.
Trong mùa mưa lũ vừa qua, luồng biển Cửa Đại bị bồi lấp khá nặng, với
chiều dài gấp 5 lần năm trước, khiến hơn 1.000 tàu thuyền các loại của bà con
nơi đây chật vật tìm đường ra khơi.
Khi tàu nằm bờ thu nhập không có, nhưng chi phí trả cho bạn tàu vẫn phải
chi, chủ tàu lại ôm khoản nợ vay khổng lồ, lãi mẹ đẻ lãi con, bạn tàu bỏ đi làm
ăn nơi khác, càng khiến nhiều ngư dân Quảng Nam rơi vào bế tắc.
Không ít ngư dân Quảng Nam đã chấp nhận bán đi những con tàu công
suất nhỏ, dồn lực cùng với nguồn vay của Nghị định 67 để đóng những con tàu
công suất lớn vươn khơi.
Thế nhưng với mức độ bồi lấp ngày càng nghiêm trọng, nếu không có giải
pháp mở lối ra khơi; hoặc giãn nợ cho ngư dân, cuộc sống của hàng nghàn hộ
dân ven biển Quảng Nam nhất là khu vực Hội An - Duy Xuyên sẽ rơi vào khó
khăn.
Ngọc Bích – Văn Phát
7. AN NINH – TRẬT TỰ
* Ngày 31/12/2017, Báo Việt Nam+ đăng bài: Vượt sóng dữ, đưa ngư
dân bị nạn nguy kịch trên đảo về bờ an toàn
Vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 31/12, tàu SAR412 của Trung tâm phối hợp tìm
kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm 2) đã đưa ngư dân Nguyễn Văn
Cát sinh năm 1990, thường trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng
Ngãi, là thuyền viên tàu QNg 92903 TS bị nạn khi đang hành nghề đánh bắt
thủy sản trên biển về bờ an toàn tại cầu cảng cứu nạn Đà Nẵng và được chuyển
vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.
Trước đó, lúc 15 giờ 30 ngày 30/12, khi tàu đang hành nghề tại khu vực
gần đảo Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam), ngư dân Cát bị tai nạn do dây đánh
vào vùng từ đầu xuống gáy, rơi xuống biển, sau khi được vớt lên tàu trong tình
trạng hôn mê và đã được đưa vào trạm xá trên đảo Cù Lao Chàm lúc 20 giờ
cùng ngày.
Tình hình nguy hiểm, tính mạng đang bị uy hiếp, theo đề nghị của bác sỹ
nạn nhân cần được đưa về đất liền cấp cứu khẩn cấp.
Lúc này, tại khu vực đảo Cù Lao Chàm bị cô lập do chịu ảnh hưởng của
gió mùa tăng cường, sóng cao 3-4, không một phương tiện nào trên đảo có thể
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rời bến để đưa nạn nhân vào đất liền cấp cứu. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh Quảng Nam cấp báo và đề nghị hỗ trợ phương tiện đưa nạn nhân về đất liền
cấp cứu khẩn cấp.Trước tình trạng nguy kịch của nạn nhân, Trung tâm phối hợp
tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lập tức điều động tàu SAR412 tại Đà Nẵng
đi cứu nạn lúc 22 giờ ngày 30/12/2017.
Sau gần 2 giờ vượt sóng lớn, tàu SAR412tiếp cận Bãi Làng, Cù Lao Chàm,
chuyển nạn nhân lên tàu để các nhân viên cứu nạn và bác sỹ tiến hành cấp cứu
đồng thời khẩn trương đưa về Đà Nẵng.
Đến 1 giờ 15 ngày 31/12, tàu SAR412 cập cảng Trung tâm 2, nạn nhân
được Trung tâm cấp cứu 115 đón và chuyển vào bệnh viện tiếp tục điều trị./.
Trân Lê Lâm
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.
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