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TỔNG HỢP
Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 11/5 đến ngày 31/5/2019
Từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2019 các báo đã có khoảng 30 tin, bài viết về
Hội An, được Ban Biên tập đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hội
An – Website www.hoian.gov.vn (mục Hội An qua báo chí), sau đây là một số tin
bài nổi bật:
1. TIN TỨC NỔI BẬT
* Hội An không chỉ là điểm đến được du khách lựa chọn hàng đầu ở Việt
Nam, mà nơi đây còn là một trong những nơi có tuyến đường đi xe đạp thơ mộng,
thoáng đãng, an toàn được thế giới bình chọn, cũng là nội dung được các báo đăng
tin bài như: Hội An vào danh sách điểm đến có cung đường đạp xe lý tưởng
(Báo TTXVN, 21/5/2019); Hội An những cung đường đạp xe lý tưởng nhất thế
giới (Zing.vn, 31/5/2019); Hội An vào danh sách điểm điểm có cung đường đạp
xe lý tưởng (Báo Tuổi Trẻ, 31/5/2019)…
Hội An của tỉnh Quảng Nam là một thành phố xanh sạch và là điểm đến yêu
thích của khách du lịch trong và ngoài nước.
Nhân Ngày xe đạp thế giới 3-6, nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda
đã chỉ ra 6 thành phố xinh đẹp mà du khách có thể khám phá trên những vòng quay
xe đạp, và Hội An nằm trong danh sách này.
Hội An, phố cổ của Việt Nam với những con đường nhỏ yên tĩnh, đan xen
không chỉ nổi tiếng cho những tour đi bộ ngắm cảnh. Du khách có thể trải nghiệm
với xe đạp, dễ dàng luồn lách qua những ngõ nhỏ, hẻm nhỏ để khám phá một Hội
An mới mẻ với nhiều nét duyên ngầm, hay bất chợt dừng lại trước những cửa hàng
nhỏ, xinh xắn, thưởng thức thức ăn đường phố từ những người bán hàng địa
phương.
Du khách đến Hội An có thể thuê xe đạp với mức giá thấp chỉ từ 20.000 40.000 đồng/ngày. Hội An luôn nhận được những phản hồi tích cực từ khách du
lịch cho sự bình yên mà thành phố này đang có.
http://vnews.gov.vn/hoi-an-vao-danh-sach-diem-den-co-cung-duong-dap-xely-tuong
* Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương tại Hội
thảo đánh giá giữa kỳ là nội dung được các hãng, thông tấn báo chí đăng tin bài
như: Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương hiện
nay ra sao? (Báo Pháp luật Việt Nam, 16/5/2019), 85% số cầu thuộc Dự án Xây
dựng cầu dân sinh đã được khởi công (Báo Sài Gòn giải phóng, 16/5/2019).
Theo thông tin tổng hợp từ báo chí như sau:

Ngày 16/5, tại TP.Hội An (Quảng Nam), Tổng cục Đường hộ Việt Nam (Bộ
Giao thông Vận tải), Ngân hàng thế giới và UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ
chức Hội thảo đánh giá giữa kỳ Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản
đường địa phương (LRAMP).
Theo báo cáo của Tổng cục đường bộ Việt Nam (TCĐBVN), mạng lưới
đường bộ địa phương ở Việt Nam có hơn 458 nghìn km trên tổng số hơn 570 nghìn
km mạng lưới đường hộ quốc gia (tương đương với 88%), phục vụ khoảng 80%
dân số và 90% người nghèo trong cả nước.
Dự án gồm 2 hợp phần chính, có quy mô lớn và tương đối riêng biệt. Trong
đó, hợp phần đường có tổng mức đầu 3.296 tỷ đồng, do UBND 14 tỉnh quyết định
đầu tư, các Sở GTVT và Ban QLDA địa phương triển khai thực hiện với mục tiêu
khôi phục cải tạo 676 km đường và 61.109 km được bảo dưỡng thường xuyên;
Hợp phần cầu có tổng mức đầu tư 5.798 tỷ đồng, mục tiêu đầu tư tối thiểu 2.174
cầu trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố do Tổng cục Đường bộ Việt Nam được Bộ
GTVT ủy quyền quyết định đầu tư dự án thành phần và là chủ đầu tư, các Ban
QLDA chuyên ngành 3,4,6,8 và các Ban QLDA địa phương triển khai thực hiện,
ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết,
Đến nay, qua nửa kỳ thực hiện dự án, về cơ bản các khối lượng chính (theo
chỉ số giải ngân) đều đạt hoặc vượt trên kế hoạch. Trong đó, hợp phần cầu: Tổng
số cầu đã khởi công: 1.840 cầu, đạt 85% số lượng cầu tối thiểu của dự án. Số cầu
đã hoàn thành 1.037 cầu (43%), bàn giao khai thác chính thức 865 cầu (40%), dự
kiến hết năm 2019 hoàn thành khoảng 1.800 cầu đạt khoảng 90% so với yêu cầu.
Tại Hội thảo, Tổng cục ĐBVN đề xuất tiếp tục nhận được sự chia sẻ, phối
hợp của các cấp Bộ, Ngành thuộc Chính phủ trong việc bố trí nguồn vốn thực hiện
Dự án; đồng thời kiến nghị với Ngân hàng thế giới, Chính phủ xem xét mở rộng
Chương trình, Dự án, vì mục tiêu Phát triển và quản lý tốt mạng lưới đường địa
phương nhằm tăng tính kết nối và bền vững của toàn hệ thống giao thông phục vụ
mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa cho các vùng miền trên
toàn quốc
http://baophapluat.vn/giao-thong/du-an-xay-dung-cau-dan-sinh-va-quan-lytai-san-duong-dia-phuong-hien-nay-ra-sao-452583.html
* Sau 3 tháng phát động và tổ chức cuộc thi về “Đại sứ học đường trong
phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu 2019”. Với bài dự thi “Đánh
thức vùng đất đã ngủ yên sau thiên tai”, 02 em học sinh trường THCS Nguyễn Du
(Hội An) đã xuất sắc vượt qua 500 bài dự thi khác và được Tổng cục Phòng chống
thiên tai (Bộ NN&PTNT) chọn trao giải thưởng tại cuộc thi “Đại sứ học đường
trong phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu 2019” là nội dung được
nhiều hãng thông tấn báo chí đăng tin bài như: Học sinh Quảng Nam đạt giải đặc
biệt Đại sứ học đường Liên hiệp Quốc (Báo Giao thông, 19/5/2019), Học sinh
Quảng Nam giành giải đặc biệt Đại sứ học đường trong phòng, chống thiên tai
(Báo VTC News, 19/5/2019)…
Cuộc thi tạm khép lại để mở ra những ý tưởng sáng tạo trong công cuộc
phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, với những hình thức đổi mới, tạo sân
chơi bổ ích cho các em học sinh, phát huy việc nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo, góp
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phần nâng cao nhận thức của các em, để các em tiếp tục lan tỏa tới những người
xung quanh về các vấn đề liên quan đến phòng chống thiên tai và thích ứng biến
đổi khí hậu.
https://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/trao-giai-cuoc-thi-dai-su-hocduong-trong-phong-chong-thien-tai-va-thich-ung-bien-doi-khi-hau-20191269456.html
* Hội thi tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI: Hội An giành giải
Nhất toàn đoàn thông tin đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày 25/5/2019
Vượt qua 105 thí sinh tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ
XXI năm 2019 do Tỉnh đoàn, Sở GD-ĐT, Sở TT&TT, Sở KH&CN và Viễn thông
Quảng Nam vừa phối hợp tổ chức dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT toàn
tỉnh. Đơn vị học sinh Hội An đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn.
http://www.baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201905/hoi-thi-tin-hoc-tre-tinhquang-nam-lan-thu-xxi-hoi-an-gianh-giai-nhat-toan-doan-855660/
* Cù Lao Chàm kỷ niệm 10 năm được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ
sinh quyển thế giới và Cù Lao Chàm (Hội An) cũng là 01 trong 09 khu được
UNESSCO công nhận là nội dung được nhiều hãng thông tấn báo chí đăng tin, bài
như: Quảng Nam: Kỷ niệm 10 năm, Cù Lao Chàm được công nhận “Khu Dự
trữ Sinh quyển thế giới” (Báo Tuổi Trẻ Pháp Luật, 26/5/2019), Quảng Nam: Cù
Lao Chàm đang được bảo tồn tốt nhất Việt Nam (Báo Tuổi Trẻ Pháp Luật,
25/5/2019), Cù Lao Chàm phát triển mạnh mẽ sau 10 năm (Báo Lao Động,
26/5/2019)… . Theo thông tin tổng hợp từ báo chí:
Hoạt động kỷ niệm diễn ra vào tối ngày 25/5/2019, tại Cù Lao Chàm (Tân
Hiệp, Hội An). Nhân dịp kỷ niệm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng
hoa chúc mừng và có thư khen ngợi về những nỗ lực, cố gắng của cộng đồng,
chính quyền và cán bộ, chiến sĩ trên đảo Cù Lao Chàm, đã cố gắn giữ gìn, bảo tồn
để Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới ngày càng phát phát triển bền vững. Đồng thời,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tặng 4 máy lọc nước cho xã đảo Tân Hiệp
(Hội An).
Đánh dấu cột mốc 10 năm kể từ ngày Cù Lao Chàm – Hội An trở thành Khu
dự trữ sinh quyển thế giới. Danh hiệu "Khu Sinh quyển Thế giới" Cù Lao Chàm –
Hội An, là sự ghi nhận của thế giới về những nỗ lực vượt bật trong thời gian dài
của người dân, các tầng lớp xã hội, các thành phần kinh tế, các tổ chức khoa học,
giáo dục và các cấp chính quyền thành phố Hội An, trong công tác bảo tồn và phát
triển những tài sản, giá trị mang tầm ý nghĩa toàn cầu.
Vùng lõi của Cù Lao Chàm, đã trở thành điểm sáng trong công tác bảo tồn
biển, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Cù Lao Chàm là nơi đầu tiên của cả nước và
hơn 600 Khu sinh quyển trên thế giới, thành công với mô hình nói không với túi ni
long, rác thải nhựa. Từ thành công đó, Cù Lao Chàm tiếp tục triển khai mô hình
phục hồi san hô, chuyển vị rùa biển... bước đầu đã đạt đượt kết quả nhất định. Phát
triển kinh tế trên đảo cũng đã có nhiều sự thay đổi vượt bật. Trong đó, cơ cấu kinh
tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ về du lịch – dịch vụ.
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Cũng trong sáng 26/5, tại xã đảo Tân Hiệp, UBND thành phố Hội An, Viện
địa lí thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tổ chức hội thảo về đề tài khoa học
cấp Nhà nước: "Luận cứ khoa học nhằm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn đa dạng
sinh học với sinh kế bền vững và phát triển kinh tế - xã hội ở Khu dự trữ Sinh
quyển thế giới Cù Lao Chàm", do Giáo sư Nguyễn Hoàng Trí - Ủy ban Quốc gia
Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) của Unesco tại Việt Nam chủ trì.
Cũng trong sáng 26/5, tại xã đảo Tân Hiệp, UBND thành phố Hội An, Viện
địa lí thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tổ chức hội thảo về đề tài khoa học
cấp Nhà nước: "Luận cứ khoa học nhằm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn đa dạng
sinh học với sinh kế bền vững và phát triển kinh tế - xã hội ở Khu dự trữ Sinh
quyển thế giới Cù Lao Chàm", do Giáo sư Nguyễn Hoàng Trí - Ủy ban Quốc gia
Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) của Unesco tại Việt Nam chủ trì.
https://phapluat.tuoitrethudo.com.vn/quang-nam-ky-niem-10-nam-cu-laocham-duoc-cong-nhan-khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi-22791.html
* Thủ tướng gửi thư chúc mừng 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được
công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới (Báo Thời Báo Tài Chính Việt Nam,
24/5/2019)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư chúc mừng 10 năm Cù
Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Thư của Thủ tướng Chính phủ viết: Sau 10 năm được UNESCO công nhận,
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An đã có bước chuyển mình
toàn diện với sự bảo tồn nguyên vẹn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên
tuyệt đẹp nơi đây, nhất là rạn san hô, thảm cỏ biển, hệ sinh thái rừng nguyên sinh
Cù Lao Chàm, chất lượng môi trường được cải thiện rõ nét, trở thành viên ngọc
quý tỏa sáng trong thu hút du khách, đời sống người dân không ngừng được cải
thiện, sinh kế được từng bước chuyển sang phát triển dịch vụ du lịch sinh thái bền
vững.
Thay mặt Chính phủ, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực vượt
bậc và những kết quả quan trọng mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân
địa phương đã đạt được, góp phần quan trọng thay đổi tư duy, cách làm, mô hình
phát triển trong thực hiện sứ mệnh vừa bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên
thiên nhiên, vừa phát triển du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế, xã hội hiệu
quả, bền vững.
Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh
nghiệp và nhân dân địa phương phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, nỗ
lực vượt qua khó khăn, thách thức, huy động sự chung tay của cả cộng đồng, các tổ
chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của
UNESCO để Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An tiếp tục là
minh chứng rõ nét, sống động về kết nối, hài hòa giữa thiên nhiên và con người, để
chiến dịch “Cù Lao Chàm nói không với túi ni-lông” tiếp tục được nhân rộng và
tác động lan tỏa đến các địa phương trong cả nước, thiết thực hưởng ứng chủ
trương của Chính phủ kêu gọi toàn xã hội chung tay hành động chống rác thải
nhựa vì đất nước Việt Nam trong lành, phát triển bền vững, người dân có cuộc
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sống ấm no, hạnh phúc, văn minh, góp phần cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một
thế giới xanh, sạch đẹp, thân thiện môi trường./.
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2019-05-24/thu-tuong-gui-thuchuc-mung-10-nam-cu-lao-cham-hoi-an-duoc-cong-nhan-khu-du-tru-sinh-quyenthe-gioi-71792.aspx
* Ngày 25/5/2019, Báo Quảng Nam đăng bài: Thí điểm đưa phương tiện
chạy năng lượng điện trong nội thành Hội An
Hội An sẽ là một trong những nơi của tỉnh Quảng Nam được chọn thí điểm sử
dụng xe dụng 30 xe 4 bánh chạy năng lượng điện để vận chuyển khách du lịch
trong khu vực nội thành.
Thời gian áp dụng được chia làm 2 giai đoạn, bắt đầu từ quý I năm 2019 và
giai đoạn 2 từ quý II năm 2019, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận
tải.
Các phương tiện nêu trên hoạt động từ 6 giờ đến 22 giờ (mùa hè) và từ 7 giờ
đến 21 giờ (mùa đông) trên 12 tuyến.
http://baoquangnam.vn/du-lich/201905/thi-diem-dua-phuong-tien-chay-nangluong-dien-trong-noi-thanh-hoi-an-855599/
2. SỰ KIỆN – VẤN ĐỀ
* Ngày 11/5/2019, Báo Quảng Nam đăng bài: Trường THPT chuyên Lê
Thánh Tông bội thu huy chương
Tại cuộc thi Olympic truyền thống 30.4 lần thứ 25 tổ chức tại Trường THPT
chuyên Lê Hồng Phong (TP.Hồ Chí Minh) vào tháng 4.2019, Đặng Văn Quang đạt
điểm số cao nhất trong số các thí sinh đoạt huy chương vàng (HCV); còn Kim
Ngân đoạt huy chương bạc (HCB). Được biết, Ngân còn giành giải Nhất môn Văn
trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc
gia, HCV kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng
bằng Bắc Bộ.
Cũng trong tháng 4, trường còn tham gia kỳ thi giải Toán bằng tiếng Anh
giành cho trường chuyên cả nước do Viện Toán học Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.
Điều đặc biệt là cả 6/6 em tham gia đều đoạt huy chương, trong đó 3 HCB và 3
HCĐ. Tại giải thể thao học sinh cấp tỉnh được tổ chức vào cuối tháng 4, học sinh
nhà trường cũng rất xuất sắc đoạt 3 huy chương: 1 HCV, 1 HCB... ở môn bơi lội.
Tổng cộng chỉ trong tháng 4, học sinh của trường đoạt tròn 100 giải, theo thầy Lê
Thành Vinh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông cho biết.
Kết quả đạt được như vậy một phần như vào sự đam mê học tập và sáng tạo,
không ngừng nỗ lực của học sinh trường chuyên Lê Thánh Tông và một phần nhờ
vào công ơn dạy dỗ của đội ngũ giáo viên nhà trường.
“Những tấm huy chương này sẽ là động lực giúp thầy và trò nhà trường tiếp
tục đặt những mục tiêu phấn đấu cao hơn trong thời gian tới. Hơn nữa, sẽ góp phần
làm đầy thêm bảng vàng thành tích mà nhà trường đang nỗ lực xây dựng từng
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ngày. Tất cả sẽ góp phần tạo thêm dấu ấn và khẳng định thương hiệu của Trường
THPT chuyên Lê Thánh Tông” - thầy Vinh nhấn mạnh.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201905/truong-thpt-chuyen-le-thanhtong-boi-thu-huy-chuong-853521/
* Ngày 12/5/2019, Báo Lao Động đăng bài: TP Hội An: Phát động Tháng
Công nhân 2019
300 đoàn viên CNVCLĐ tham gia lễ phát động ““Tháng công nhân Tháng ATVS lao động” năm 2019 do Liên đoàn Lao động thành phố Hội An tổ
chức vào 11/5. Nhân dịp này LĐLĐ TP Hội An đã trao tặng 32 suất quà cho đoàn
viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng, với tổng số
tiền 16 triệu đồng. Ngoài ra. LĐLĐ còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao
giải trí cho các đoàn viên CNVCLĐ cùng tham gia tại lễ phát động.
Chủ tịch LĐLĐ TP Hội An - Nguyễn Đình Hòa - nhấn mạnh: Chăm lo vật
chất, tinh thần, bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CĐ là
nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức CĐ. Do đó, các hoạt động trong Tháng Công nhân
phải tập trung hướng về cơ sở, lợi ích trực tiếp của đoàn viên và NLĐ. Công đoàn
phải đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện cụ thể để CNLĐ được hưởng lợi.
https://laodong.vn/cong-doan/tp-hoi-an-phat-dong-thang-cong-nhan-2019732849.ldo
* Ngày 14/5/2019, Báo Quảng Nam đăng tin: Hội An tổ chức bình chọn sản
phẩm CN-TTCN tiêu biểu
Có 3 nhóm sản phẩm bình chọn gồm: nhóm thủ công mỹ nghệ điêu khắc như
mộc điêu khắc, mộc dân dụng, gốm, đèn lồng, thêu, tre mỹ nghệ, kim loại, sợi các
loại, sản phẩm giấy từ nguyên liệu dừa nước, sản phẩm từ cây ngô đồng… Nhóm
thứ hai là nhóm sản phẩm bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm:
bánh in, bánh đậu xanh, sợi cao lầu, bánh tráng, tương ớt, nông sản, nước mắm…
Nhóm thứ ba là các sản phẩm khác: sử dụng 100% nguyên liệu tại Quảng Nam.
Đây là các sản phẩm CN-TTCN của các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất
kinh doanh trên địa bàn thành phố.
http://baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201905/tam-ky-xay-dung-10san-pham-ocop-trong-nam-2019-855128/
* Ngày 14/5/2019, Báo Quảng Nam đăng bài: Điều chỉnh quy hoạch chung
TP.Hội An: Chậm vì vướng cơ chế thanh toán
Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, việc điều
chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An gần 3 năm qua không thực hiện được không
phải địa phương cố tình làm chậm mà vì vướng cơ chế thanh toán!
* Vì sao phải điều chỉnh quy hoạch Hội An, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Dũng: Quy hoạch kinh tế - xã hội địa phương thường lập
cho giai đoạn 20 năm, có thể kéo dài 30 năm. Nhưng thực tiễn quản lý theo quy
hoạch chỉ trùng một số lĩnh vực. Một số lĩnh vực phát triển khác. Vì vậy, cuối một
chu trình quản lý 5 năm hay 10 năm đều phải điều chỉnh để tương thích. Đúng lý
ra, phải điều chỉnh quy hoạch từ năm 2005, nhưng kéo dài đến 15 năm vẫn chưa
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thực hiện được. Khi đó, du lịch phát triển chỉ ở mức độ nhỏ so với nuôi trồng thủy
sản. Nhưng bây giờ du lịch là ngành kinh tế chủ đạo nên phải ưu tiên cho du lịch.
Nếu không điều chỉnh quy hoạch thì không thể thực hiện đầu tư, phát triển được,
bởi nhiều năm qua Hội An quản lý nhờ quy chế và các Luật Môi trường, Luật Bảo
vệ rừng.
* Ông có thể cho biết, dựa trên nền tảng nào để điều chỉnh quy hoạch mà
không phá vỡ không gian bảo tồn và phát triển thành phố?
- Ông Nguyễn Văn Dũng: Thông qua góp ý của các nhà khoa học từ các hội
thảo quốc tế và nhiều cuộc họp thì nền tảng Hội An phải quản lý là khu di sản (phố
cổ) và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Ngay cả đề án trình UNESCO
công nhận, ưu tiên thứ nhất là bảo tồn bảo tồn nguyên trạng. Nhưng khu phố cổ là
khu di sản sống và khu dự trữ sinh quyển không phải là cánh rừng bát ngát mà có
dân sinh sống. Nếu bảo tồn không thì dân sống như thế nào? Chiến lược của Hội
An là bảo tồn và phát triển. Bảo tồn làm nền tảng, tạo điều kiện cho nhân dân phát
triển kinh tế trên định hướng không phá vỡ, không làm nát khu phố cổ và khu dự
trữ sinh quyển.
Bài toán đặt ra là quy hoạch cân đối, không đặt nặng bảo tồn để hạn chế phát
triển kinh tế, cũng không tập trung kinh tế cực đoan đến phá nát bảo tồn. Hội An
đang thực thi trên con đường đó thông qua chuyện lúc nào cũng thăm dò dư luận,
luôn nhận sự góp ý của các các nhà khoa học, những ai quan tâm đến môi trường,
di sản. Sai thì sửa! Hội An đã giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển!
* Hội An đã chọn được nhà tư vấn quy hoạch, nhưng sao tiến độ điều chỉnh
quy hoạch chung thành phố lại quá chậm trễ, thưa ông?
- Ông Nguyễn Văn Dũng: Hội An là một đô thị có tính chất đặc thù, hội tụ
nhiều yếu tố thiên nhiên và con người (có khu di sản văn hóa thế giới, khu dự trữ
sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm và an ninh quốc phòng biển đảo). Vì vậy, quá
trình lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung cần kết hợp nghiên cứu trên nhiều lĩnh
vực có liên quan để đưa ra giải pháp căn cơ, đảm bảo quy hoạch theo định hướng
bảo tồn gắn với phát triển bền vững. Hội An đã mở cuộc thi tuyển và đã chọn Công
ty Nikken Sekkei Civil Engineering (Nhật Bản) liên danh với Văn phòng Tư vấn
và chuyển giao công nghệ xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (đoạt giải
nhất cuộc thi) là đơn vị tư vấn lập quy hoạch ngay sau khi UBND tỉnh thống nhất
chủ trương lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung vào giữa năm 2016. Đây là đơn
vị có lợi thế khi đã quy hoạch cho Tam Kỳ, có uy tín với UBND tỉnh và có kinh
nghiệm liên hệ với những cơ quan trên bộ về vấn đề thanh toán định mức kinh phí
hay thủ tục…
Việc chọn lựa nhà tư vấn đã xong từ hồi cuối năm 2017. Nhưng cho đến giờ
vẫn không thể lo xong thủ tục quy hoạch. Cuối năm 2018 mới trình cho UBND
tỉnh xem xét, thống nhất hồ sơ nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh quy hoạch. Sự trễ nãi
này, không phải Hội An cố tình làm chậm mà bởi vướng cơ chế thanh toán! Thiếu
tiền thì không thể làm được!
Tam Kỳ đã hoàn tất quy hoạch, nhưng Hội An chưa làm gì được. Lý do là
Tam Kỳ “đi trước” 2 năm. Hội An sau 2 năm. Văn bản nhà nước quy định khác
nhau. Khi UBND tỉnh cho phép Tam Kỳ thực hiện xong. Sau đó, Hội An xin điều
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chỉnh thì UBND tỉnh nói hãy làm như Tam Kỳ là thuê tư vấn nước ngoài. Hội An
gác lại dự định thuê tư vấn nội địa, khoảng năm, ba tỷ là xong, nhưng chất lượng
đồ án quy hoạch sẽ không tốt, chuyển sang thuê tư vấn nước ngoài với quyết định
của UBND tỉnh Quảng Nam cho thanh toán khoảng 1 triệu USD (như Tam Kỳ).
Nhưng khi thực hiện, chọn được nhà tư vấn nước ngoài thì cơ chế thanh toán mới
không cho phép vì văn bản cũ hết hạn. Mà không cho phép thanh toán thì làm sao
địa phương có thể ký hợp đồng với nhà tư vấn được! Địa phương loay hoay miết
không phải vì thiếu nguồn mà thiếu cơ chế thanh toán! Không ai duyệt thì không
thể thực hiện được. Ai thanh toán? Đó là lý do chậm trễ!
- Quyết định mới đây của UBND tỉnh đồng nghĩa với việc Hội An đã đủ thủ
tục để triển khai điều chỉnh quy hoạch chung, không thể chậm trễ nữa, thưa ông?
- Ông Nguyễn Văn Dũng: Ngày 1.4.2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban
hành Quyết định số 995/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ điều
chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.
Nhưng quyết định mới chỉ chấp nhận dự toán và giao nhiệm vụ UBND TP.Hội An
tiến hành thẩm tra chi tiết dự toán, nhiệm vụ từng phần công việc (khảo sát, quy
hoạch) lập điều chỉnh quy hoạch chung tại đơn vị tư vấn có đủ năng lực, chức
năng. Tuy nhiên, thực sự Hội An không dám thẩm định, bởi có bao giờ Hội An
làm quy hoạch chung thành phố đâu mà thẩm định. Sở Xây dựng Quảng Nam còn
không dám thẩm định nữa thì làm gì Hội An dám thẩm định!
Dự toán này thực sự là bài toán khó cho Hội An. Nếu như Hội An phê duyệt
sẽ không làm được. Sai luật. Mà ở đây chỉ có cấp trên. Một là Sở Xây dựng tham
mưu cho UBND tỉnh cho phép chi. Hai là trên cơ sở một đơn vị độc lập thẩm định
hoặc các vụ, viện thẩm định. Nếu giao cho Hội An thì có tiền cũng không dám làm
vì ai thẩm định, ai chi cái này. Nhà tư vấn đã khái toán tổng kinh phí điều chỉnh
quy hoạch 19,362 tỷ đồng. UBND tỉnh phê duyệt hơn 18,5 tỷ đồng. Không còn
cách nào khác, ngày 6/5/2019, UBND TP.Hội An đã gửi Viện Kinh tế xây dựng
(Bộ Xây dựng) xin thẩm tra giúp dự toán, nhiệm vụ công tác lập điều chỉnh quy
hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 để có cơ sở hoàn
chỉnh hồ sơ dự toán, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các bước thủ tục
theo quy định.
Bây giờ chỉ còn chờ đợi sự thẩm định từ Viện Kinh tế xây dựng. Khi viện này
thẩm định xong, quyết định tổng chi phí là bao nhiêu sẽ đưa vào hợp đồng ký kết
với nhà tư vấn. Nếu thẩm định đúng với yêu cầu nhà tư vấn thì mọi chuyện trở nên
dễ dàng hơn. Việc điều chỉnh quy hoạch chung sẽ nhanh chóng được triển khai
theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, nếu không đúng với yêu cầu, Hội An lại sẽ phải tiếp
tục đàm phán, thương thảo với nhà tư vấn. Nếu chấp nhận thì họ làm. Còn không
thì họ bỏ, chấp nhận chịu phí tổn đã bỏ ra để khảo sát hay thi tuyển để được chọn
làm tư vấn. Và nếu họ bỏ thì không biết bao giờ mới có thể hoàn tất điều chỉnh quy
hoạch chung TP.Hội An đúng như mong muốn!
http://baoquangnam.vn/kinh-te/giao-thong-xay-dung/201905/dieu-chinh-quyhoach-chung-tphoi-an-cham-vi-vuong-co-che-thanh-toan-853926/
* Ngày 17/5/2019, Báo Công an thành phố Đà Nẵng đăng tin: Nhiều hoạt
động hấp dẫn nhân ngày Quốc tế Bảo tàng
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Từ ngày 17 đến 23/5, hưởng ứng ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2019, Trung
tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu
hút du khách. Đến với phố Cổ dịp này, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trình
diễn sản xuất nghề truyền thống, trải nghiệm các công đoạn làm bánh in và pha trà;
được bắt mạch, chẩn đoán bệnh miễn phí theo phương pháp đông y cổ truyền.
Ngoài ra, còn được tham gia triển lãm mỹ thuật tranh cát của những nghệ nhân
khuyết tật đến từ cơ sở tranh cát nghệ thuật. Tại Hội An, hiện có 5 bảo tàng với
nhiều hiện vật gốc, độc bản thu hút hàng ngàn lượt khách tìm đến mỗi ngày. Dịp
này, nếu có nhu cầu, du khách cũng sẽ được tham quan miễn phí tại tất cả các bảo
tàng.
http://cadn.com.vn/news/71_206405_nhieu-hoat-dong-hap-dan-nhan-ngayquoc-te-bao-tang.aspx
* Hiện nay Chùa Cầu (Hội An) đang xuống cấp nghiêm trọng, trong thời gian
chờ đợi các phương án trùng tu và chỉnh sửa, chính quyền Hội An đã có văn bản và
hướng dẫn du khách hạn chế qua Chùa Cầu là nội dung được các báo đăng tin, bài
như: Lý do Hội An hạn chế mỗi đợt khách qua Chùa Cầu không vượt quá 20
người (Báo Tổ quốc, 16/5/2019), Sẽ hạn chế lượt khách tham quan Chùa Cầu
(Báo Công an thành phố Đà Nẵng, 16/5/2019), Chống quá tải, chờ "cứu" Chùa
Cầu (Báo Quảng Nam, 22/5/2019).
Dù đã trải qua 7 lần tu bổ, nhưng hiện nay, di tích Chùa Cầu bị xuống cấp
nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, mỗi ngày có hàng nghìn du khách đến tham quan khiến di tích
này đang xuống cấp ngày càng nghiêm trọng. Mái chùa đã bị dột, hư hỏng nhiều.
Điều này cũng ảnh hưởng tới tâm lý lo ngại của người qua lại trên cầu.
Dự kiến, trong năm 2019 tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An sẽ tổ chức
hội thảo khoa học với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu
trong nước và quốc tế để đánh giá một cách toàn diện những nguy cơ tác động đến
Di tích Chùa Cầu và đưa ra phương án tối ưu cho việc trùng tu di sản quý giá này.
http://toquoc.vn/ly-do-hoi-an-han-che-moi-dot-khach-qua-chua-cau-khongvuot-qua-20-nguoi-20190514163458433.htm
* Ngày 22/5/2019, Báo Quảng Nam đăng tin: Hội An tổ chức ngày hội
tuyển sinh, hướng nghiệp
Nhằm tạo điều kiện cho học sinh cuối các cấp, đoàn viên thanh niên tìm hiểu
nhu cầu thị trường lao động tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An, hiểu thêm cơ hội tìm
được việc làm phù hợp năng lực cá nhân, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp
tuyển dụng nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu... Vì vậy, Thành đoàn Hội
An đã phối hợp với Phòng GD-ĐT, Phòng LĐ-TB&XH thành phố tổ chức “Ngày
hội tuyển sinh, hướng ngiệp năm 2019”. Hơn 400 học sinh của các trường THCS,
THPT và đoàn viên thanh niên tham dự vào ngày 21/5/2019. Thông qua ngày hội
lần này các đoàn viên, thanh niên được hướng dẫn kinh nghiệm chọn nghề, trao đổi
và giải đáp thắc mắc của học sinh về các loại nghề và thời gian đào tạo, học phí, cơ
hội việc làm…
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* Ngày 22/5/2019, Báo Quảng Nam đăng bài: Hội An tuyên dương nông
dân sản xuất kinh doanh giỏi
Sáng nay 22/5, Hội Nông dân TP.Hội An tổ chức tổng kết tuyên dương phong
trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) lần thứ XIII, giai đoạn
2016 - 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2021.
Giai đoạn 2016 - 2018, toàn thành phố có 11.486 lượt hộ nông dân đạt danh
hiệu nông dân SXKDG các cấp, riêng cấp thành phố có 763 hộ; trong đó có 168 hộ
tiếp tục được đề nghị công nhận SXKDG cấp tỉnh và trung ương.
http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201905/hoi-an-tuyenduong-nong-dan-san-xuat-kinh-doanh-gioi-855173/index.htm
* Ngày 24/5/2019, Báo Quảng Nam đăng tin: Hướng dẫn kỹ năng lái xe an
toàn cho học sinh Hội An
Nhằm truyền đạt pháp luật về giao thông đường bộ một cách trực quan sinh
động, dễ hiểu thông qua các câu đố vui có thưởng; chỉ dẫn những kỹ năng cần thiết
khi tham gia lưu thông trên đường. Học sinh còn được huấn luyện cách đi, ngồi xe
đạp, xe đạp điện; hướng dẫn đội mũ bảo hiểm và cài quai cho đúng quy cách, ngồi
phía sau an toàn. Vừa qua Phòng GD-ĐT, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ
động Công an TP.Hội An đã phối hợp tổ chức chương trình Hướng dẫn kỹ năng lái
xe an toàn cho học sinh Hội An tại 02 trườngTHCS Huỳnh Thị Lựu (xã Cẩm
Thanh) và THCS Nguyễn Duy Hiệu (phường Minh An) của TP.Hội An, hệ thống
HEAD Tiến Thu - Tiến Đức vừa phối hợp tổ chức chương trình “An toàn giao
thông cho nụ cười ngày mai”
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201905/huong-dan-ky-nang-lai-xean-toan-cho-hoc-sinh-hoi-an-855468/
* Hội An hướng đến thành phố du lịch không khói thuốc lá trong những năm
qua đã được người dân hưởng ứng nhiệt tình, và cứ đến tháng 5, thành phố Hội An
thường tổ chức nhiều chương trình nhằm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.
Cũng vừa mới đây, “Hội An đã tổ chức mitinh về phòng chống tác hại của
thuốc lá”, bài viết được phản ánh qua Báo Quảng Nam.
Cũng tại buổi mittinh này, ngoài những hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ
động trực quan, Thành Đoàn Hội An còn trao 20 bảng treo tường hưởng ứng
phong trào “Thanh niên Hội An nói không với thuốc lá” cho các cơ sở đoàn.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201905/hoi-an-to-chuc-mit-tinh-phong-chongtac-hai-cua-thuoc-la-856251/
* Hợp xướng quốc tế lần thứ 6 được tổ chức tại Hội An là nội dung được các
hãng thông tấn báo chí đăng tin, bài như: Hội An - 'Nơi hẹn hò' của âm nhạc hợp
xướng (Báo Tiền Phong, 20/5/2019), 1.000 nghệ sĩ dự Hội thi Hợp xướng quốc
tế Hội An 2019 (Báo Công an thành phố Đà Nẵng, 18/5/2019)
Sau 4 ngày tranh tài, đoàn hợp xướng Vocalista Angels (Indonesia) đã xuất
sắc giành giải đặc biệt của hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam 2019. Ngoài ra,
ban tổ chức còn trao 18 giải vàng, 12 giải bạc cho các môn thi như: Hợp xướng
nam, hợp xướng nữ, hợp xướng thánh ca, hợp xướng dân gian…
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Năm nay Việt Nam có 6 đội (trong đó 4 đội được đào tạo âm nhạc) tham gia
nhưng đoàn hát tốt nhất lại là Đồng Vọng của 50 ca sĩ nhân viên, công nhân của
một Khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Hầu hết các thành viên trong ban giám khảo
ngỡ ngàng với chất liệu âm nhạc, hòa âm đẹp của nhạc trưởng tài năng Lê Quốc
Vương, khả năng trình diễn chuẩn chỉnh của các ca sĩ chưa từng học nhạc lý.
Tối 18/5, tại phố cổ Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hiệp hội
Interkultur (Cộng hòa liên bang Đức) tổ chức lễ bế mạc hội thi hợp xướng quốc tế
Việt Nam 2019. Sau lễ công bố trao giải thưởng, cuộc diễu hành của gần một
nghìn ca sĩ làm phố cổ Hội An đêm trăng thêm lung linh náo nhiệt.
https://www.tienphong.vn/giai-tri/hoi-an-noi-hen-ho-cua-am-nhac-hopxuong-1417727.tpo
3. HỘI AN – ĐẤT VÀ NGƯỜI
* Ngày 19/5/2019, Báo An ninh thủ đô đăng bài: Hội An - Nơi miền xưa cũ
Hội An cổ kính, cổ đến nỗi ngay cả những thứ hiện đại như máy rút tiền
ATM, ngân hàng, đại lý du lịch, quán bar, cửa hàng thời trang... cũng nằm trong
những ngôi nhà cổ xưa với tường vàng, mái thấp, cửa gỗ sơn nâu và biển hiệu viết
lối chữ in kiểu đầu thế kỷ.
Khu phố cổ Hội An gồm 4 con đường chính là Trần Phú, Nguyễn Thái Học,
Lê Lợi và Bạch Ðằng chủ yếu bày bán các đồ dệt may và thủ công mỹ nghệ. Ban
ngày, Hội An cổ kính với những dãy nhà hình ống xuyên suốt từ phố nọ sang phố
kia, mái ngói phủ rêu xanh mướt và những cột gỗ quý vẫn sáng bóng lên như thể
300 năm mới chỉ là hôm qua. Ðây từng là nơi mà người Chăm, người Kinh, người
Nhật, Trung Quốc, Bồ Ðào Nha… cùng chung sống và buôn bán. Vì thế, nét giao
thoa văn hoá quả là độc nhất vô nhị.
Men say phố Hội đêm rằm
Đặc trưng nhất của người Hoa là Hội quán Quảng Đông nằm trên đường Trần
Phú, phố chính trong khu đô thị cổ. Hội quán được những Hoa kiều Quảng Đông
xây dựng từ năm 1885 để thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu và Đức Khổng Tử. Sang năm
1911 lại quay sang thờ Quan Công và Tiền Hiền. Đi thêm vài bước nữa về phía
cuối phố có chùa Cầu, biểu tượng của Hội An. Chùa Cầu được các thương nhân
Nhật Bản xây dựng vào thế kỷ 17 nên kiến trúc nửa Nhật nửa Việt. Thực chất đó là
một cây cầu gỗ cong dài 18 mét, có mái che, bắc qua một lạch nước chảy ra sông
Thu Bồn. Thân cầu trổ ra một ngôi chùa nhỏ xíu thờ Bắc Đế Trấn Vũ - vị thần bảo
hộ xứ sở. Đi sang bên kia chân cầu, lại mở ra một con phố cổ đông đúc khác mà
vào ngày Tết đèn lồng rực rỡ chăng khắp nơi, tưởng đâu đang lạc vào trường quay
của một bộ phim cổ trang.
Cách đây 5 thế kỷ, nước Ðại Việt tiến về phương Nam mở mang bờ cõi đã để
lại một dấu ấn văn hoá vô cùng đặc sắc lên vùng đất nhỏ bé này. Để rồi sau đó 300
năm, các chiến thuyền và thương thuyền phương Tây lại thực hiện một cục diện
giao thoa văn hoá thứ hai thông qua những ý đồ truyền bá và thôn tính. Nhiều du
khách nước ngoài đưa ra một công thức khi đến Luang Prabang (kinh đô cổ của
Lào được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá): Luang Prabang = Hội An + Sa
11

Pa. Có thể Luang Prabang với những con phố nhỏ hẹp trầm mặc, cổ kính với trăm
ngàn ngọn đèn lồng giấy thắp khu chợ đêm gợi nhớ đến Hội An xa xôi, nhưng dứt
khoát có một điều, nếu ai đã từng một lần tới Hội An vào đúng ngày rằm, sẽ thấy
chẳng nơi nào trên thế giới lặp lại những khoảnh khắc này. Từ năm 1998, phố cổ
Hội An đã quay ngược vòng thời gian 300 năm trước bằng cách treo đèn lồng
trước hiên nhà, và không sử dụng bất kỳ một thiết bị điện thông thường nào trong
ngày rằm.
May mắn, một lần tôi tới Hội An vào đúng dịp lễ Phật đản, và chính xác đó là
cảm giác choáng váng khi đứng giữa những con phố ngập tràn sắc hoa đăng. Trên
sông Thu Bồn, hàng ngàn chiếc đèn lồng giấy lung linh hoà cùng sắc màu rực rỡ
của từng con phố cổ. Hội An, lúc này đang sống lại những thời khắc hoàng kim,
khi còn là một đô thị sầm uất và sang trọng. Những ngôi nhà cổ với các cột gỗ
chạm trổ tinh vi lộng lẫy trong ánh sáng ảo huyền. Hằng hà những chao đèn hình
tròn, hình vuông, hình quả trám, hình ống đủ màu sắc treo dọc phố tạo nên một
không gian ánh sáng kỳ vĩ không giống bất kỳ một kiến trúc chiếu sáng đương đại
nào. Du khách như trong men say, ngỡ đâu mình đang dự một lễ hội của một thành
phố thế kỷ thứ 17. Các cửa hiệu tạp hóa, hiệu thời trang xa xỉ vẫn mở cửa hoạt
động bình thường, tấp nập khách đến may đo, chọn vải. Những ngôi nhà hình ống
rộng thênh thang, mặt trước là quầy tiếp khách. Hàng súc, hàng súc vải xếp chất
ngất, rực rỡ dưới ánh đèn. Căn phòng nền gạch dẫn tới tận sân trong, rộng rãi đến
không ngờ, mà nếu nhìn mặt tiền nhỏ hẹp, không mấy ai nghĩ rằng phần hậu ngôi
nhà tỏa rộng đến như vậy (một kiểu kiến trúc quen thuộc của người Trung Quốc).
Nguyên vẹn một màu xưa cũ
Nhiều lần, tôi giả bộ vào mua bán, nhưng mắt cứ len lén ngắm nghía bên
trong các tòa nhà, thầm tưởng tượng xem cách đây dăm thế kỷ, người ta sống như
thế nào. Nhưng tưởng tượng dễ lắm, vì mọi thứ vẫn còn nguyên trạng, từ cánh cửa
kéo, cho đến bộ tràng kỷ, bức hoành phi, câu đối và những vách nhà màu gụ. Một
cô gái dẫn tôi vào sân trong thử áo. Cô mặc áo dài, đi lướt dưới bóng cây cổ thụ lấp
loáng ánh trăng đêm ở sân trong, miệng cười dịu dàng, dường như vẫn tiếp nối nụ
cười như thế từ đời mẹ, đời bà của cô ở chốn đô thị cổ kính rất đỗi dịu dàng này.
Là một nhân viên phục vụ quầy hàng, nhưng cô gái trẻ đất Hội An giống một tiểu
thư khuê các, đi lại nhẹ nhàng mà tự tin, trong một khuôn viên sang trọng nhưng
cũng đầy bí ẩn. Người phố Hội thích đốt hương trầm. Khắp những gian nhà cổ, đâu
cũng thấy mùi trầm. Mùi hương bí ẩn, ngan ngát, kín đáo và sang trọng quyện lẫn
trong màu nâu trầm của phố, mà có lẽ những náo nhiệt hàng ngày của đất du lịch
vẫn khó mà xua đi nét trầm mặc, u hoài.
Tết Nguyên đán, Hội An có lẽ là một trong vài nơi hiếm hoi duy nhất còn lại
ở xứ Việt có không khí vui như Tết. Bởi lẽ nơi này phục vụ khách du lịch. Càng
Tết càng lắm khách, nỡ đâu đóng cửa nghỉ đi chơi. Nên tất tật hàng quán vẫn cứ
bày biện linh đình. Chẳng đóng cửa hàng nào hết, từ cửa hiệu thời trang, đồ lưu
niệm, cửa hàng sách cho đến nhà hàng, quán bar và cafeteria. Ngày lễ, cứ ra cây
cầu bắc ngang sông Hoài luôn luôn sáng rực ánh đèn sẽ được những em bé nhỏ xíu
hay cụ già gầy gò tóc bạc phơ mời mua đèn lồng giấy để thả xuống sông. Mười
ngàn đồng ba chiếc đèn lồng, là giấy màu gấp đơn sơ thắp nến bên trong. Mua làm
gì, chơi làm gì thứ đồ con nít ngớ ngẩn ấy? Nhưng mà cũng thương quá những
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gương mặt lành như sông Hoài, đang sáng lên những ánh chờ đợi và hy vọng. Trời
thì đang mưa lây phây, rét nữa. Thôi thì mua giúp cụ! Cụ già vội lấy que tre dài lắp
cời đầu đẳng đưa cho khách. Khách đặt đèn giấy lên cời sắt rồi thả nhẹ xuống
sông. Vui ra phết. Đèn giấy trôi theo gió mang theo điều cầu may của người thả
đèn. Hàng trăm chiếc lồng giấy cầu may lênh phênh trên nước tạo cảnh tượng
ngoạn mục mà nên thơ cho đêm Hội.
Tôi vẫn cứ nhớ cảm giác khi vào một gian hàng lưu niệm nhỏ, tình cờ nhìn
thấy bức thư pháp có họa câu thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh: “Biển vẫn cậy mình dài
rộng thế. Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn”. Cô bạn tôi reo lên và tự giới thiệu
chúng tôi là đại biểu đang tham dự hội nghị Những người viết văn trẻ tại Hội An,
và tác giả bài thơ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng đang ở đây. Vậy là không
dưng chúng tôi được đối xử như khách quý, thậm chí bà chủ cửa hàng còn hứa sẽ
cho người đem hàng giúp về tận khách sạn. Người Hội An trọng tình nghĩa, trọng
chữ nghĩa, để rồi tối cuối cùng ngồi nơi phố cổ, trong một quán bar thiết kế theo
phong cách Ðông Dương với bộ bàn ghế mây, bụi trúc Nhật và ánh đèn vàng mờ
ảo, ngắm những bước chân người qua lại, ngẫm rằng: Tôi ngồi đây, trong thế kỷ
21, trong thế kỷ 17 và cũng có thể là trong thế kỷ 30. Bởi biết đâu, 10 thế kỷ sau,
phố cổ Hội An, người Hội An vẫn nguyên vẹn một màu xưa cũ.
https://anninhthudo.vn/giai-tri/hoi-an-noi-mien-xua-cu/810967.antd
* Ngày 25/5/2019, Báo Quảng Nam đăng bài: Hội An trong mắt một nhà
buôn nước ngoài
Cách đây 200 năm, một người Pháp đã say lòng với Hoài phố và viết vào nhật
ký hải trình của mình những dòng trân trọng, đầy thích thú. Đây là một bản tự
thuật của một nhà buôn đi tàu từ Pháp sang nước ta vào cuối đời Gia Long. Mặc
dầu các dữ kiện thời ấy chưa được đầy đủ, nhiều chỗ còn sơ lược nhưng cũng có
những điều giúp chúng ta mường tượng được về Hội An thời trước một cách sống
động, cụ thể.
1. Trong chuyến hành trình giao hàng vào năm 1819 cùng với rất nhiều tàu
thuyền của các quốc gia khác (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan…), thuyền
trưởng Rey của tàu Henry xuất phát từ Bordeaux (Pháp) đến kinh đô Huế đã có dịp
ghé và trao đổi hàng hóa ở Hội An. Trong nhật ký của mình, Rey mô tả Hội An là
một thương cảng sầm uất với số lượng tàu thuyền nhiều, quy mô trọng tải lớn và
hàng hóa trao đổi phong phú, dân số khá đông tại thời điểm bấy giờ: “Hội An
giống như một đại thương xá bên Ấn Độ. Thành phố gồm có một con đường thật
dài, nhà bằng gạch xây một tầng, tất cả đều buôn bán nên có mặt tiền và kho hàng
quay ra đường. Dân số ở đây chừng 60 nghìn người mà trong đó 1/3 là người
Trung Hoa. Một vài con rạch chảy vào thành phố và thuyền bè cũng có thể xuôi
ngược như tại Huế. Những thuyền lớn của người Hoa trọng tải 600 tấn đến Hội An
hàng năm. Con sông chia ra ba nhánh, một nhánh chảy thẳng ra biển trước Cù Lao
Chàm, một nhánh chảy vào vịnh Tourane (sông Cổ Cò) còn nhánh thứ ba (sông
Trường Giang - Hoài Giang) chảy về tận cùng phía nam của tỉnh, hai nhánh sau
này chỉ thuyền nhỏ có thể đi lại thôi…” .
Thật đúng là một đô thị nhộn nhịp mà phong cảnh lại hữu tình, làm du khách
xao xuyến. Trong những ngày chờ giấy thông hành đến kinh thành, ông đã có dịp
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tiếp xúc, tìm hiểu nếp sống, văn hóa con người vùng từ Hội An đến Tourane (Đà
Nẵng). Trước đó, Pierre Poivre (1719 - 1786) - một họa sĩ nổi tiếng người Pháp,
những bức tranh của ông về Việt Nam rất đẹp và chân thực, được giới phê bình
đánh giá cao - có kể rằng: “Tại Đàng Trong, một khách đi đường nếu không có tiền
để vào nghỉ trọ trong quán thì chỉ cần vào ngôi nhà đầu tiên của một thành phố hay
một làng người đó gặp; chẳng ai hỏi han y làm gì, cũng chẳng cần nói năng với ai,
chỉ ngồi chờ đến bữa ăn. Ngay khi cơm dọn ra người đó lặng lẽ tới, ngồi vào bàn
với gia đình, ăn uống xong ra đi không cần nói một lời nào, cũng không ai hỏi y
một câu. Chỉ cần đó là một người, cũng như một anh em bị cơ nhỡ là họ giúp,
không cần phải biết gì thêm”.
Tấm lòng hiếu khách, thương người cơ nhỡ của cư dân nơi đây khiến cho ai
cũng ấn tượng, cảm kích. Và, 50 năm sau, khi Rey đặt chân đến vẫn còn nguyên:
“Đường từ Hội An đến Tourane có nhà cửa dọc hai bên và ở đâu khách lạ cũng có
thể xin giúp đỡ hay ngủ trọ và được đón tiếp niềm nở coi như vinh dự của chủ
nhà”. “Làm quen, gặp nhiều cư dân ở đây khiến chúng tôi xác quyết thêm về nhận
định là người dân nơi đây rất dễ chịu và mến khách, một số sĩ quan ở lại nhà dân
nhiều ngày, không gặp bất cứ một sự xua đuổi hay phiền nhiễu nào, ngược lại
được tiếp đãi thật là thân mật và nồng hậu”.
2. Sức hấp dẫn của Hội An đối với du khách chính là chiều sâu văn hóa, là
diện mạo tinh thần của người dân, thể hiện trong lối sống và ứng xử (ứng xử với tự
nhiên và ứng xử trong xã hội). Rey đã tìm thấy được điều đó ở đây, dù thời gian
lưu lại ngắn ngủi, tiếp xúc chưa hết các tầng lớp người dân nhưng cũng đủ cho ông
có những đánh giá, ghi nhận một cách tinh tế, chính xác: “Niềm tin dựa trên
nguyên tắc thiện ác là căn bản của tôn giáo xứ này, thờ cúng tổ tiên là để dương
thiện, còn cầu nguyện và tế lễ là để khử ác và cũng để ma quỷ khỏi khuấy nhiễu
những người đã khuất”. “Trong một buổi hội tại Hội An do một viên quan đầu tỉnh
tổ chức, trong đó có một số bà hiện diện, có một vài quả phụ và một số thiếu nữ
đến mời tôi ăn trầu. Về sau tôi mới hiểu rằng phong tục này là một đặc ân hết sức
thân mật, chứng tỏ là những phụ nữ đó sẵn sàng tiến đến hôn nhân mà không cần
tìm hiểu thêm về tình trạng hay tính nết của tôi. Đáp lại thịnh tình của họ, tiếc thay
tôi không hiểu ra, nên đã đền đáp bằng một hàng của Pháp, nếu không ngộ nghĩnh
thì cũng có thể biết được dùng làm gì. Cách đối xử lịch thiệp này xem ra ai nấy đều
hài lòng”…
Nếu quan niệm việc học gắn liền với văn hóa thì người Hội An từ nhiều thế
kỷ trước đã sống trên một địa bàn “hội văn hóa”, nghĩa là được học và phải học
ngay từ đầu, tạo ra bản sắc văn hóa nhân văn rất riêng. Việc tôn vinh người học và
người đỗ đạt được Rey miêu tả khá cụ thể và lý thú: “Tôi may mắn được ở Hội An
khi tiếp nhận các khóa sinh đi thi vì trên tất cả các tỉnh của vương quốc, Gia Long
thiết lập các trường công chia làm hai lớp. Đối với lớp thứ nhất, các bậc cha mẹ
phải gửi con đến học khi chúng được 7 tuổi để học đọc và viết. Lớp thứ hai là để
dạy cho những ai muốn theo đuổi nghiệp văn chương, bao gồm bắc sử (sử Trung
Hoa) và sử của chính quốc gia này (Việt Nam), họ cũng học nguyên tắc triết lý của
Khổng Tử, khoa học tự nhiên và y khoa. Cứ cuối mỗi 5 năm thì loại trường thứ hai
này đào tạo một số thí sinh lên kinh đô để được xem xét và cho vào danh sách
những người có học”…
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Tại khoa thi khoa Kỷ Mão 1819, cả nước 6 trường thi lấy 112 cử nhân, riêng
“… tỉnh Quảng Nam là nơi Hội An tọa lạc, có không dưới 5 thí sinh trúng tuyển và
toàn thể dân chúng đã sửa soạn để ăn mừng trong dịp cực kỳ vinh dự nay. Một bữa
tiệc và một tuồng hát được sửa soạn để đãi khách, mỗi người được che lọng cùng y
phục thích hợp với thứ bực thi đậu” (Nguyễn Văn Điển thuộc làng Thanh Hà, Hội
An đã vinh dự có tên trong đợt này).
3. Vốn là một thương gia, Rey cũng đã không quên đưa ra nhận định về khả
năng buôn bán của người Hội An và cả vấn đề đạo đức trong kinh doanh theo góc
nhìn “chuyên môn”: “(họ) không ngừng cải tiến nghệ thuật buôn bán, trong đó sự
tưởng tượng và phát minh là tiền đề để đạt tới hoàn chỉnh”. “Người bình dân xứ
này hơn hẳn thành phần tương tự ở Trung Hoa và còn hơn cả người Âu châu nữa
về mặt đạo đức và tốt bụng”.
Có thể khẳng định, Hội An là nơi buôn bán thịnh vượng nhất thời Đàng Trong
và thời kỳ đầu của vương triều Nguyễn. Thời chúa Nguyễn Phúc Khoát (trị vì 1738
- 1765) có khoảng 6.000 người Trung Hoa, sinh sống lập gia đình và quy thuận
chúa thì đến 1819 con số đó đã tăng lên hơn 3 lần. Nơi đây thuận tiện cho khách
thương vì thuyền có thể đậu gần các nhà kho. Các nhà buôn khi đến luôn kiếm
được nhà kho để mướn... Tất cả trích đoạn trong bài viết đều được rút ra từ cuốn
“Đàng Trong thời chúa Nguyễn” do Nguyễn Duy Chính tuyển dịch, nhà xuất bản
Hội Nhà văn năm 2016, từ trang 142 đến trang 172.
http://baoquangnam.vn/dat-va-nguoi-xu-quang/201905/hoi-an-trong-mat-motnha-buon-nuoc-ngoai-855632/
4. MÔI TRƯỜNG - ĐÔ THỊ
* Ngày 30/5/2019, Báo Quảng Nam đăng bài: Đề nghị ưu tiên bố trí vốn để
chống sạt lở biển Cửa Đại
Thông tin trước Quốc hội, đại biểu Phan Thái Bình cho biết, hiện nay khu vực
bờ biển Cửa Đại đang sạt lở rất nghiêm trọng, đe dọa đến an toàn của người dân và
các khu du lịch tại đây. Do vậy, đề nghị Quốc hội cần ưu tiên bố trí tăng nguồn vốn
để sớm triển khai dự án kè chống sạt lở biển Cửa Đại vì dự án này không thể chậm
trễ hơn nữa.
http://baoquangnam.vn/chinh-tri/201905/de-nghi-uu-tien-bo-tri-von-dechong-sat-lo-bien-cua-dai-856377/
* Ngày 19/5/2019, Báo VOV.vn đăng bài: Ô nhiễm nghiêm trọng tại chùa
Cầu, Hội An
Sau hơn 6 tháng đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước thải khu vực Chùa
Cầu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu
vực này vẫn chưa được cải thiện.
Dòng nước đen ngòm hôi thối dưới chân Chùa Cầu bốc lên khiến du khách
chẳng mấy hứng thú nhìn ngắm công trình kiến trúc độc đáo này.
Sắp tới đây kênh Chùa Cầu sẽ được nạo vét để lòng sông sâu xuống, lượng
nước dâng lên làm cho cảnh quan đẹp hơn", ông Sơn cho biết./.
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https://vov.vn/tin-24h/o-nhiem-nghiem-trong-tai-chua-cau-hoi-an 910713.vov
* Ngày 22/5/2019, Báo Quảng Nam đăng bài: Sạt lở và bồi lấp ở biển Cửa
Đại: Góc nhìn của nhà khoa học
Một số chuyên gia nhận định về tình trạng sạt lở và bồi lấp ở biển Cửa Đại
như sau:
Theo GS-TS. Nguyễn Trung Việt - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Thủy lợi,
bãi biển Cửa Đại đã xói mòn nghiêm trọng trong vài năm qua với tốc độ rút lui rất
cao của bờ biển. Nguyên nhân được xác định do mất cân bằng vận chuyển bùn cát,
nước dâng do bão và nước biển dâng. Tuy nhiên, tốc độ rút lui của bờ biển trong
thập kỷ qua là rất bất thường. “Yếu tố chi phối việc xói mòn bờ biển trong thời
gian dài có liên quan đến sự thay đổi vận chuyển bùn cát ven bờ, do sự giảm cung
cấp bùn cát từ sông Thu Bồn. Do đó, cần thu thập thêm dữ liệu về vận chuyển bùn
cát trong hệ thống sông và nghiên cứu mối quan hệ giữa xói mòn bờ biển và thay
đổi nguồn cung cấp bùn cát” - GS-TS. Nguyễn Trung Việt đề cập.
Một trong những chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật ven biển, GS. Nicolas
Dodd đến từ Trường Đại học Nottingham - Vương quốc Anh cho hay, rất khó để
có một nhận xét chính xác cho tình trạng sạt lở ở biển Cửa Đại cũng như sự hình
thành đảo cát nếu như không có những dữ liệu và nghiên cứu chi tiết cho khu vực.
“Theo tôi, hiện tại có một liên kết nào đó giữa các vấn đề trên với sự thay đổi dòng
chảy tại cửa sông. Có một giải pháp có thể khả quan để bảo vệ bờ biển Cửa Đại,
gọi là “nuôi bãi”. Chúng ta có thể tập kết một lượng cát tại đuôi bãi biển Cửa Đại
sau đó sử dụng dòng chảy tự nhiên để tạo bãi. Ngoài ra, do đây đơn thuần là cát,
nên không thể trồng rừng ngập mặn hoặc sử dụng một giải pháp tương tự trồng
rừng để bảo vệ vì không khả thi”.
Tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và quản lý nước Hà Lan bà Cora van Nieuwenhuizen với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần
Hồng Hà và lãnh đạo UBND tỉnh về giải pháp chống sạt lở bờ biển Cửa Đại diễn
ra mới đây, phía Hà Lan đã đề xuất phương án xây dựng đảo nhân tạo để bảo vệ
biển Cửa Đại. Đặt câu hỏi về giải pháp mà phía Hà Lan đã đề cập, GS. Nicolas
Dodd cho rằng, nếu là đảo nhân tạo bằng công trình cứng thì không thực sự phổ
biến ở Anh và một số nước châu Âu khác mà ông đã có dịp nghiên cứu. “Tuy
nhiên, nếu đảo cát hiện tại tiếp tục phát triển và nối liền vào bờ, thì một giải pháp
đảo nhân tạo bằng cát có thể khả thi. Thế nhưng, các chuyên gia quan tâm đến vấn
đề này vẫn chưa có sự thống nhất về những gì đang xảy ra tại biển Cửa Đại. Tổng
thể là vẫn phải tìm ra cơ chế vận chuyển bùn cát trong khu vực, tức là cần có nhiều
dữ liệu hơn” - GS Nicolas cho hay.
Ngoài đề xuất xây dựng đảo nhân tạo, các chuyên gia còn đề xuất Hội An
nên giữ lại cồn cát để bảo vệ bãi biển Cửa Đại, không nên khai thác vào việc gì để
giảm tình trạng sạt lỡ như hiện nay.
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201905/sat-lo-va-boi-lap-o-bien-cua-dai-gocnhin-cua-nha-khoa-hoc-855151/
* Ngày 25/5/2019, Báo Tài nguyên và Môi trường đăng bài: Thành phố du
lịch Hội An nói không với rác thải nhựa
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Để có được thành quả “nói không với rác thải nhưa” như hôm nay, chính
quyền và nhân dân thành phố Hội An đã không ngừng nỗ lực, tuyên truyền, vận
động nhân dân, du khách, hành động nói không sử dụng túi nilon và rác thải nhựa.
Các hành động đó tạo nên sự lan tỏa rất lớn trong cộng đồng khu dân cư và tác
động không nhỏ đến du khách, để từ đó Hội An ngày càng sạch hơn, đẹp hơn trong
mắt mọi người. Các việc làm ấy biểu hiện cụ thể hằng ngày như không sử dụng túi
nilon, chai nhựa trong cuộc họp,… thay vào đó sử dụng túi giấy dễ phân hủy, ống
hút tre…
Chưa hài lòng với những việc đã làm được, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ
tịch UBND thành phố nói: Trong thời gian tới, chúng tôi đẩy mạnh quyết tâm thực
hiện thành công Cù Lao Chàm không ống hút nhựa, các sản phẩm nhựa một lần,
tăng cường sử dụng các vật liệu thay thế thông qua việc vận động sử dụng ống tre,
ống sậy, không sử dụng chai nước 1 lần. Chúng tôi quyết tâm từng bước xây dựng
nhà hàng, khách sạn, khu dân cư không túi ni lông tại Hội An
https://baotainguyenmoitruong.vn/chong-rac-thai-nhua/tp-du-lich-hoi-an-noikhong-voi-rac-thai-nhua-1269756.html
5. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM
* Ngày 30/5/2019, Báo Quảng Nam đăng bài: Chuyển hướng làm du lịch ở
nông thôn
Từng bước chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp qua dịch vụ phi nông
nghiệp, nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập là những việc làm mà
người dân Hội An đang triển khai, cụ thể như ở xã Cẩm Hà, Cẩm Thanh Hội An,
người dân kết hợp sản xuất với hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, chính quyền thành
phố cũng vận động, khuyến khích các doanh nghiệp du lịch đầu tư, liên kết, liên
doanh với người dân để bao tiêu sản phẩm, khai thác, phát triển các mô hình, tạo
điểm đến hấp dẫn, ưa thích đối với du khách gần xa… đây cũng là hướng đi mới ở
Hội An.
http://baoquangnam.vn/du-lich/201905/chuyen-huong-lam-du-lich-o-nongthon-856411/
* Ngày 14/5/2019, Báo Quảng Nam đăng bài: Lạc quan tăng trưởng du lịch
Đầu năm đến nay, Quảng Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của nhiều thị
trường khách du lịch, thể hiện trên cả hai lĩnh vực lữ hành và lưu trú.
Thống kê của Phòng VH-TT TP.Hội An cho thấy, chỉ riêng 4 tháng đầu năm,
khách mua vé tham quan làng gốm Thanh Hà đạt khoảng 285 nghìn lượt, tăng hơn
35% so với cùng kỳ, chủ yếu là khách Hàn Quốc và Trung Quốc. Cao điểm có
những ngày làng gốm Thanh Hà đón gần 3.000 lượt khách tham quan, phần lớn tập
trung vào buổi chiều từ 15g - 18g. Thời gian này, trên 2 tuyến đường Hùng Vương
và 28 tháng 3 luôn ken kín xe du lịch đổ dài hàng trăm mét, còn những xe điện
trung chuyển liên tục vận chuyển khách. Năm 2018, làng gốm đón trên 539 nghìn
lượt khách, doanh thu hơn 19 tỷ đồng, dự kiến năm 2019 số tiền bán vé tham quan
sẽ hơn 22 tỷ đồng, thông qua số liệu trên cho thấy du lịch ở Hội An đang phát triển
tích cực cũng là một tín hiệu đáng mừng.
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http://baoquangnam.vn/du-lich/201905/lac-quan-tang-truong-du-lich-853932/
* Ngày 28/5/2019, Báo Quảng Nam đăng bài: Hơn 1.350 học sinh vui chơi
miễn phí tại Công viên Ấn tượng Hội An
Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra tại Công viên Ấn tượng Hội An do Ngân
hàng Quốc Dân NCB - Chi nhánh Đà Nẵng phối hợp tổ chức tối ngày 27.5/2019
như: tặng 135 phần quà (trị giá mỗi suất 500 nghìn đồng) cho học sinh có thành
tích học tập xuất sắc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại 27
trường trên địa bàn Hội An. Đặc biệt, Công viên Ấn tượng Hội An cũng đã trích
10% doanh thu bán vé xem show thực cảnh "Ký ức Hội An" trong ngày 27.5 để
đóng góp vào Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh đồng hành cùng các hoạt động
vì cộng đồng.
Cũng nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện, sáng 28.5, tại khuôn viên
Công viên Ấn tượng Hội An, hơn 100 cán bộ, nhân viên và diễn viên đã tham gia
chương trình "Hiến máu nhân đạo", lượng máu thu được sẽ chuyển cho Bệnh viên
Đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam (thị xã Điện Bàn). Ngoài ra, đại diện lãnh đạo,
nhân viên Công viên Ấn tượng Hội An, Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh và
Ngân hàng Quốc Dân NCB - Chi nhánh Đà Nẵng cũng sẽ đến thăm và trao tặng
những phần quà ý nghĩa cho trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.Hội
An. Tổng kinh phí cho chương trình thiện nguyện "Cùng Ấn tượng Hội An - Sẻ
chia những yêu thương" khoảng hơn 500 triệu đồng.
Tối 27/5, tại TP.Hội An, Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An - Gami
Theme Park phối hợp với Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh và Ngân hàng Quốc
Dân NCB - Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề
"Cùng Ấn tượng Hội An - Sẻ chia những yêu thương".
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201905/hon-1350-hoc-sinh-vui-choi-mien-phitai-cong-vien-an-tuong-hoi-an-856023/
* Ngày 28/5/2019, Báo Quảng Nam đăng bài: Cần chỉnh sửa hồ sơ thẩm
định công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại Hội An
Chiều 27/5, tại TP.Tam Kỳ diễn ra buổi thẩm định công nghệ dự án đầu tư
nhà máy xử lý chất thải rắn tại TP.Hội An do GS-TS. Bùi Văn Ga - nguyên Thứ
trưởng Bộ GD-ĐT, Tổng Biên tập Tạp chí KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng thẩm
định.
Tại buổi thẩm định, đại diện chủ đầu tư và chuyên gia đến từ Regreen
Technologies đã giới thiệu công nghệ xử lý chất thải rắn với cam kết giải quyết
triệt để vấn đề rác thải đang ngày càng trở thành gánh nặng của TP.Hội An. Bên
cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến phản biện về quy trình lập hồ sơ, công nghệ xử lý,
tác động ở giai đoạn xây dựng, vận hành… của dự án đến cộng đồng địa phương.
Cũng tại buổi thẩm định, GS-TS. Bùi Văn Ga đã kết luận, Hội đồng ủng hộ
về mặt chủ trương xử rác cho TP.Hội An nhưng phải làm hết sức rõ ràng, thuyết
phục về công nghệ mới này, lợi ích từ nó đem lại khác với công nghệ truyền thống
ở điểm nào.
Tiếp thu những ý kiến phản biện thẳng thắn, khoa học của Hội đồng thẩm
định, đại diện chủ đầu tư cam kết sẽ sớm chỉnh sửa lại hồ sơ thẩm định, hoàn thành
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các nội dung yêu cầu trong hồ sơ thẩm định mà Hội đồng thẩm định đề ra để sớm
xúc tiến triển khai dự án.
http://baoquangnam.vn/cong-nghe-va-cuoc-song/201905/can-chinh-sua-hoso-tham-dinh-cong-nghe-du-an-nha-may-xu-ly-chat-thai-ran-tai-hoi-an-856022/
6. AN NINH TRẬT TỰ
* Ngày 23/5/2019, Báo Quảng Nam đăng bài: Triệt xóa tụ điểm ghi đề tại
Hội An
Mới đây, Công an thành phố Hội An đã bắt 2 đối tượng chuyên ghi đề đó là
bà Huỳnh Thị Bộ (Cẩm Hà) và bà Huỳnh Thị Nga (Cẩm Phô) với vai trò là “chân
rết” của bà Bộ, thời gian qua 2 bà đã tổ chức ghi đề với số tiền gần 300 triệu đồng.
Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.
http://baoquangnam.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-an-ninh-trattu/201905/triet-xoa-tudiem-ghi-de-tai-hoi-an-855376/

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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