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TỔNG HỢP
Thông tin Hội An trên báo chí từ ngày 01/6 đến ngày 13/6/2019
Từ ngày 01/6 đến ngày 13/6/2019 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. TIN TỨC NỐI BẬT
* Dự án chia sẻ xe đạp công cộng thông minh được triển khai ở Hội An là
một tín hiệu đáng mừng cho chính quyền, nhân dân và du khách đến với Hội An.
Đây không chỉ đơn thuần là một dự án mà còn góp phần giúp thành phố Hội An
hướng đến một thành phố thân thiện với môi trường, hạn chế được nạn ô nhiễm
không khí, phù hợp bảo tồn di sản và bảo vệ cảnh quan du lịch cho TP. Hội An,
xây dựng hình ảnh Hội An là thành phố thân thiện, an toàn và kết nối. Dự án xe
đạp cũng là nội dung được nhiều hãng thông tấn báo chí đưa tin, bài như: Hội An
thí điểm xe đạp chia sẻ công cộng (Báo Một Thế Giới, 03/6/2019); Khai trương
hệ thống chia sẻ xe đạp tại Hội An (Quảng Nam): Nâng cao sức khỏe, bảo vệ
môi trường (Báo văn hóa, 03/6/2019); Đạp xe vì Hội An An toàn - Thân thiện Kết nối (Báo ĐCSVN, 03/6/2019); Hội An khai trương hệ thống xe đạp chia sẻ
công cộng tân tiến nhất Việt Nam (Báo VN Media, 03/6/ Vận hành hệ thống xe
đạp chia sẻ công cộng tiên tiến nhất Việt Nam 2019); Hội An: (Báo Dân
trí,03/6/2019)…
Hay Báo Tài nguyên và Môi trường có bài viết: Chia sẻ xe đạp để bảo vệ
môi trường tại Hội An, số ra ngày 03/6/2019.
Sáng 02/6, tại TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra lễ khai trương hệ
thống chia sẻ xe đạp công cộng và phát động Chương trình sử dụng phương tiện
giao thông (GT) bền vững và thân thiện với môi trường tại Hội An với sự tham gia
của đông đảo người dân, du khách trong nước, quốc tế cùng đại diện lãnh đạo địa
phương.
Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày xe đạp thế giới (3/6)
và Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2019.
Với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” và “Đạp xe vì
Hội An thân thiện-an toàn-kết nối”, sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa
như: cùng đạp xe diễu hành trong khu vực Phố cổ Hội An - Di sản Văn hóa thế
giới (DSVHTG); Công bố và trao kỷ niệm chương cho Đại sứ xe đạp của Hội An;
Giới thiệu hệ thống chia sẻ xe đạp công cộng của Hội An; Khai trương thí điểm
tuyến đường an toàn dành cho xe đạp; Giới thiệu và phát động game chơi thử
nghiệm hệ thống xe đạp chia sẻ.

Hệ thống xe đạp sẻ chia tại Hội An dự kiến sẽ có khoảng 260 xe đạp với hơn
20 điểm đỗ xe phục vụ du khách. Người sử dụng muốn tham gia phải tải ứng dụng
trên điện thoại di động và trả 20.000 đồng cho mỗi giờ tiếp theo sau 30 phút miễn
phí.
Ông Tống Quốc Hưng, Phó Phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT) Hội An cho
biết, sự kiện này là một bước để tiếp tục thực hiện các nội dung nằm trong chương
trình kế hoạch thuộc Dự án “Lập kế hoạch tổng thể cho xe đạp và Chương trình
Chia sẻ Xe đạp Miễn phí/Chi phí thấp tại thành phố Hội An” (từ đây gọi tắt dự án).
Đồng thời, cũng hưởng ứng các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường, góp
phần trong việc nâng cao nhận thức của người dân, khách du lịch tế về lợi ích của
việc đi xe đạp; về bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu; …
Trước mắt, Hội An khai trương thí điểm tuyến đường an toàn dành cho xe đạp
tại đường Hai Bà Trưng- đây đoạn đường phức tạp, nối liền từ biển An Bàng vào
khu phố cổ. Bên cạnh đó đã đưa ra các phương án để mở các trạm xe đạp, xe đạp
điện, thiết lập các điều kiện về hạ tầng và dịch vụ, từng bước nâng dần tỷ lệ người
tham gia GT bằng xe đạp tại Hội An, phấn đấu từ 4% hiện nay lên 40% vào năm
2025 theo mục tiêu đặt ra trong dự án.
Được biết, dự án này do Phòng VH và TT Hội An phối hợp với tổ chức
Health Bridge Canada tại Việt Nam (Tổ chức Nhịp cầu Sức khỏe tại Việt NamHBV) thực hiện từ năm 2018. Mục tiêu nhằm giải quyết 2 vấn đề chính là an toàn
đường bộ và sức khỏe cộng đồng bằng cách phát triển một kế hoạch tổng thể cho
GT xanh, bền vững Dự án đã được Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển của Cộng hòa
Liên bang (CHLB) Đức chọn trao giải thưởng “Giao thông đô thị toàn cầu” vào
tháng 5.2018 và đã được tổ chức Hợp tác Phát triển CHLB Đức (GIZ/TUMI) tài
trợ kinh phí hơn 178.000 EURO (khoảng 4,1 tỷ đồng Việt Nam) để thực hiện.
Điểm đặc biệt mà dự án này hướng đến chính là những kế hoạch tập trung
quan tâm vào người đi xe đạp-một trong những đối tượng tham gia giao thông yếu
thế. Qua đó sẽ đạt được các lợi ích như cải thiện môi trường, kinh tế và bình đẳng.
Đây là những điều vốn chưa được chú trọng trong các kế hoạch về giao thông tại
TP. Hội An.
Ông Jan Rickmeyyer - Cố vấn chính sách giao thông tổ chức GIZ, cho rằng
để phát triển giao thông bền vững, thân thiện tại Hội An, đặc biệt là việc sử dụng
xe đạp, TP cần xây dựng mạng lưới chia sẻ xe đạp để tạo động lực thúc đẩy người
dân và du khách sử dụng xe đạp. Đồng thời, thực hiện tốt tuyến đường thí điểm
dành cho xe đạp từ Hội An đi bãi biển An Bàng nằm trong khuôn khổ hỗ trợ của
dự án. Tuyến đường này giúp tạo thiết kế về cơ sở hạ tầng giao thông an toàn dành
cho xe đạp và phương tiện giao thông phi cơ giới.
Thời gian qua, TP. Hội An đã có những hoạt động thiết thực để thực hiện mục
tiêu xây dựng TP Sinh thái - Văn hóa - Du lịch trên nền tảng bảo tồn và phát huy
các giá trị lịch sử - văn hóa, tài nguyên sinh thái - nhân văn và nâng cao chất lượng
sống cho người dân. Trong đó, có mục tiêu đặt ra là giảm nhu cầu đi lại bằng các
phương tiện giao thông cơ giới, khuyến khích mọi người đi bộ, đi xe đạp và sử
dụng phương tiện giao thông công cộng như là các phương thức đi lại chính. Phát
triển giao thông xe đạp là hình thức giao thông bền vững, thân thiện với môi
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trường, bảo vệ cảnh quan du lịch cho TP. Hội An, xây dựng hình ảnh Hội An là
TP. thân thiện, an toàn và kết nối.
Dự án sẽ góp phần tích cực trong việc thiết lập một kế hoạch tổng thể phát
triển xe đạp gồm một mạng lưới hạ tầng an toàn cho xe đạp, một hệ thống chia sẻ
xe đạp, kết nối các xe đạp miễn phí/chi phí thấp của các khách sạn đang hoạt động
và mở rộng thêm ra các khu vực mới, giúp người dân và du khách dễ dàng lựa
chọn xe đạp hơn. Qua đó cũng sẽ cung cấp một hành lang pháp lý, định hướng
chính sách nhằm giúp TP tập trung nguồn lực để xây dựng môi trường vật lý an
toàn khuyến khích đạp xe. Là cơ chế để khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân, đặc
biệt là các khách sạn, cơ sở dịch vụ, các cửa hàng bán lẻ đầu tư vào giao thông bền
vững của Hội An, tạo thuận lợi cả về mặt tài chính và tiết kiệm thời gian.
https://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/chia-se-xe-dap-de-bao-ve-moitruong-tai-hoi-an-1270119.html
2. SỰ KIỆN –VẤN ĐỀ
* Ngày 05/6/2019, Báo Quảng Nam đăng bài: Xây dựng mô hình trung tâm
OCOP cấp vùng tại Hội An
Xây dựng mô hình trung tâm OCOP cấp vùng tại TP.Hội An và một số gian
hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại các khách sạn lớn trên địa bàn Hội An trong
thời gian tới. Đồng thời, với mục tiêu phấn đấu 100% đơn vị cấp huyện củng cố,
kiện toàn bộ máy tổ chức OCOP cấp huyện, cấp xã và hình thành bộ máy tham
mưu giúp việc Chương trình OCOP các cấp; 100% cán bộ OCOP cấp huyện, cấp
xã được tham gia tập huấn các nội dung cơ bản của chương trình, nhất là nội dung
cụ thể của các bước trong chu trình OCOP là nội dung trong kế hoạch triển khai
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam (OCOP) năm 2019 do UBND
tỉnh ban hành.
http://baoquangnam.vn/kinh-te/thoi-su-kinh-te/201906/xay-dung-mo-hinhtrung-tam-ocop-cap-vung-tai-hoi-an-857239/
*;Gần 20 năm kể từ khi khu đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn được
UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, hoạt động du lịch nơi đây phát triển
khá mạnh mẽ. Nguồn thu từ du lịch gia tăng đã góp phần hỗ trợ tích cực cho công
tác bảo tồn di sản thông qua kinh phí trích lại. Tuy nhiên, tại một số điểm hội quán,
du lịch tâm linh Hội An việc sử dụng nguồn thu của các ban trị sự cũng đặt ra
nhiều câu hỏi về sự minh bạch và hợp lý là nội dung được phản ánh trên Báo
Quảng Nam số ra ngày 09/6/2019, qua bài viết “Phát triển để bảo tồn di tích hiệu
quả”.
http://baoquangnam.vn/du-lich/201906/quan-ly-nguon-thu-tu-du-lich-di-san857830/
* Ngày 11/6/2019, Báo Thanh Tra đăng bài: TP Hội An, Quảng Nam: Hàng
loạt sai phạm tại các dự án khai thác quỹ đất
Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất (SDĐ), đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng, thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước đối với các dự án (DA) khai thác quỹ
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đất trên địa bàn TP Hội An, Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ ra hàng loạt sai phạm
tại các DA này.
Chuyển mục đích SDĐ không đúng quy hoạch
Tại DA khu tái định cư Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu, Phòng Quản lý đô thị
thẩm định tại bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng SDĐ không ngày, tháng, năm 2009,
với tổng số 58 lô. Trong đó, 5 lô (đầu hồi) diện tích mỗi lô 300m2; 13 lô diện tích
250m2(dài 25m, rộng 10m); 40 lô diện tích 200m2 (dài 20m, rộng 10m).
Ngày 13/9/2013, UBND TP Hội An ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND
điều chỉnh quy hoạch phân lô đất tái định cư và đất dự trữ tại khu tái định cư Sơn
Phô 1, không thể hiện rõ diện tích từng lô đất, dẫn đến việc thực hiện bố trí đất tái
định cư của các hộ dân không theo diện tích phân lô cụ thể (hộ diện tích to, hộ diện
tích nhỏ), làm mất mỹ quan đô thị, không phù hợp với diện tích phân lô đã được
UBND TP Hội An ban hành tại Quyết định số 3513/QD-UBND và Thông báo số
300/TB-UBND ngày 18/7/2013 về thống nhất chủ trương điều chỉnh phương án
phân lô khu tái định cư Sơn Phô 1, với mặt tiền mỗi lô tối thiểu 7m.
Mặt khác, trên cơ sở Tờ trình số 204/UBND ngày 14/12/2012 của Trung tâm
Phát triển quỹ đất thành phố, về việc xin chủ trương tổ chức đấu giá quyền SDĐ
tại DA Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu, thì ngày 21/12/2012, UBND TP có Công
văn số 2866/UBND, với nội dung thống nhất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ
chức đấu giá 39 lô đất tại DA khu dân cư Sơn Phô 1, các tổ chức, cá nhân mua đất
tại DA khu tái định cư Sơn Phô 1 được đầu tư xây dựng khách sạn theo quy chế
quản lý quy hoạch và kiến trúc của TP.
Việc UBND TP có chủ trương cho phép chuyển mục đích SDĐ ở sang đất sản
xuất, kinh doanh (xây dựng khách sạn) là không đúng theo quy hoạch SDĐ
của DA đã được phê duyệt.
Mặt khác, việc UBND TP Hội An cấp Giấy phép xây dựng số 121/GPXD
ngày 21/4/2014 và Giấy phép xây dựng khách sạn điều chỉnh bổ sung số
215/GPBS ngày 9/7/2014 cho Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Khách
sạn Rồng Vàng, là không đúng quy hoạch theo Quyết định số 3513/QĐ-UBND về
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư khối phố Sơn Phô 1.
Thực hiện DA khi chưa có quyết định giao đất
Tại DA khu dân cư Thanh Nam Đông, qua kiểm tra phương án xây dựng giá
khởi điểm cho thấy, việc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP xây dựng phương án giá
theo khảo sát giá đất chuyển nhượng trên địa bàn cùng thời điểm, cùng vị trí tương
đương, là chưa đúng với hướng dẫn theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng,
điều chỉnh bảng giá đất, giá khởi điểm đề xuất thấp hơn đơn giá suất đầu tư hạ tầng
để thực hiện đầu tư xây dựng khu dân cư.
Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra, DA khu dân cư thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà được
thực hiện, hoàn thành và giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi chưa có quyết
định giao đất để thực hiện DA đầu tư; đồng thời, UBND TP Hội An thu trước tiền
sử dụng đất của các hộ bức xúc chỗ ở khi chưa được UBND tỉnh Quảng Nam phê
duyệt giá đất để giao đất có thu tiền SDĐ.
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Bên cạnh đó, việc giao 35 lô đất cho các hộ dân khi không lập phương án
trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, là không đúng theo Quyết định số
423/QĐ-UBND ngày 3/2/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam, quy định về quản lý
đất còn thừa và lập phương án giá trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức
đấu giá quyền SDĐ theo quy định.
Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn chỉ ra, công tác giao đất rẻo, lẻ, còn nhiều trường
hợp diện tích đất lớn được giao đất không thông qua đấu giá, có trường hợp xác
định đơn giá đất chưa chính xác, dẫn đến thất thu cho ngân sách, hoặc điều kiện
hợp thửa không đảm bảo theo quy định...
Kiến nghị thu nộp 686,8 triệu đồng
Thanh tra tỉnh kiến nghị, UBND tỉnh Quảng Nam kiểm điểm trách nhiệm
UBND TP Hội An đã để xảy ra các sai phạm trong công tác quản lý, SDĐ, đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước đối với các DA
khai thác quỹ đất trên địa bàn TP Hội An.
UBND TP Hội An kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham
mưu ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND; có chủ trương cho phép chuyển
mục đích SDĐ ở sang đất sản xuất, kinh doanh (xây dựng khách sạn) không đúng;
kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan trong việc giao đất
không thông qua đấu giá tại DA khu dân cư thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà cho các hộ
gia đình, cá nhân khi chưa có quyết định giao đất, việc thu tiền SDĐ của các hộ
đang bức xúc về chỗ ở khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt giá đất, việc giao 35
lô đất cho các hộ dân khi không lập phương án trình các cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt. Đồng thời, thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 686,8 triệu
đồng.
http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/tp-hoi-an-quang-nam-hang-loat-saipham-tai-cac-du-an-khai-thac-quy-dat_t114c1002n149805
* Ngày 13/6/2019, Báo Quảng Nam đăng tin: Gần 100 triệu đồng xây dựng
khu vui chơi trẻ em phường Thanh Hà
Sau một thời gian thi công, ngày 12/6/2019 khu vui chơi trẻ em phường
Thanh Hà đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng. Với không gian vui chơi
này, trẻ em trên địa bàn phường cũng như các khu vực lân cận sẽ có một sân chơi
bổ ích trong những ngày hè .
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201906/gan-100-trieu-dong-xay-dung-khu-vuichoi-tre-em-phuong-thanh-ha-858522/
* Ngày 13/6/2019, Báo Quảng Nam đăng bài “Đổi pin cũ lấy cây xanh” đây
là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Đoàn Thanh niên phường Cẩm Phô (Hội
An) qua hoạt động này sẽ thu gom được nhiều loại pin đã qua sử dụng, từ đó sẽ
hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường; đồng thời giúp mọi người nâng cao ý
thức bảo vệ môi trường,
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201906/gan-100-trieu-dong-xay-dung-khu-vuichoi-tre-em-phuong-thanh-ha-858522/
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3. HỘI AN - ĐẤT VÀ NGƯỜI
;

* Có thể khẳng định rằng, các tri thức dân gian mới là hồn cốt tạo nên thương
hiệu cho thành phố này. Nhưng thời gian gần đây, trí thức dân gian bị chi phối bởi
thị hiếu của du lịch nên ít nhiều cũng bị biến tướng. Du lịch có thể đem lại nhiều
cơ hội, tạo sự lan tỏa cho nhiều trí thức dân gian nhưng mặt trái của du lịch cũng
làm cho trí thức dân gian rơi vào cái vòng xoáy của thị trường, dẫn đến lạm dụng,
trước mắt là vậy, còn về lâu dài nó sẽ làm mất đi cái cốt cách đáng quý. Là nội
dung được phản ánh qua Báo Quảng Nam với tiêu đề “Trí thức dân gian ở phố”,
số ra ngày 08/6/2019.
http://baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoa/201906/tri-thuc-dan-giano-pho-857765/
* Trong cuộc giao thoa văn hóa Đông - Tây gắn liền với sự hưng thịnh của
thương cảng Hội An xưa, dấu ấn của người Hà Lan để lại không nhiều. Tuy nhiên,
ngay từ khi phố mới hình thành, chính Hà Lan mới là quốc gia phương Tây đặt nền
móng giao thương đầu tiên một cách toàn diện và dĩ nhiên đã có một giai đoạn
phát triển phồn thịnh là nội dung được đăng trên Báo Quảng Nam số ra ngày
09/6/2019 với tiêu đề “Người Hà Lan với Hội An”.
http://baoquangnam.vn/dat-va-nguoi-xu-quang/201906/nguoi-ha-lan-voi-hoian-857821/
* Một điều mà Hội An luôn được du khách yêu mến không chỉ là cảnh đẹp,
di tích có bề dày lịch sử, hay nơi được Unessco công nhận là Di sản văn hóa thế
giới, mà nơi đây còn đẹp lên từ những điều bình dị nhất đó là tình người phố Hội.
Mọi thứ có thể phai mờ theo năm tháng nhưng tình người thì mãi tồn tại, không
đâu xa mà chính từ những người dân bình thường nhất sống ở phố cổ này. Vẻ đẹp
ấy được thể hiện qua bài viết của một giảng viên, một nhà báo khi đến với Hội An,
qua một lần tình cờ đi mua áo. Cũng chính từ lần đi mua áo ấy đã để lại cho ông
một ấn tượng khó quên về con người phố Hội. Qua bài viết “Câu chuyện Hội An”
đăng trên Báo Thanh Niên, số ra ra ngày 09/6/2019, chúng ta sẽ hiểu câu chuyện
một cách sâu sắc hơn mà tác giả đã gởi gắm.
https://thanhnien.vn/doi-song/cau-chuyen-hoi-an-1090810.html
4. DU LỊCH – TRẢI NGHIỆM
* Thời gian gần đây, du lịch trải nghiệm đang trở thành xu hướng mới được
nhiều người lựa chọn. Và Hội An trở thành vùng đất hội đủ những điều thú vị, giúp
du khách chọn làm nơi trải nghiệm, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống là nội
dung được đăng trên Báo Quảng Nam qua bài viết “Về Hội An du lịch trải
nghiệm”, số ra ngày 06/6/2019
http://baoquangnam.vn/du-lich/201906/ve-hoi-an-du-lich-trai-nghiem-857431/
5. MÔI TRƯỜNG – ĐÔ THỊ
* Nói không với rác thải nhựa và các chất làm từ nhựa cũng chính là nói
không với nạn ô nhiễm trắng. Hai từ “nói không” đó được người dân Hội An áp
dụng hằng ngày trong cuộc sống qua các việc làm cụ thể như không sử dụng túi
nilon khi đi chợ, sử dụng ống hút tre, lau sậy thay ống nhựa…. không chỉ người
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dân nói không mà kể cả các cấp chính quyền ở Hội An cũng vậy như không sử
dụng chai nhựa thay vào đó bằng chai lọ thủy tinh. Để hạn chế ô nhiễm môi trường
từ rác thải nhựa trong những năm qua người dân và chính quyền thực hiện rất tốt,
tạo sự lan tỏa ra cộng đồng, từ đó góp phần làm cho môi trường trở nên thân thiện
hơn. Cũng chính là nội dung được phản ánh qua bài viết “Hội An nói không với
rác thải nhựa”, đăng trên Báo Kinh tế Đô thị số ra ngày 10/6/2019.
http://kinhtedothi.vn/hoi-an-noi-khong-voi-rac-thai-nhua-345208.html
* Hội An là 01 trong 10 thành phố được Chính phủ cho phép thí điểm sử dụng
xe buýt điện để đưa đón và phục vụ du khách. Xe buýt điện không chỉ phương tiện
tạo sự thuận lợi cho du khách khi muốn tham quan phố mà nó còn góp phần giảm
thiểu ô nhiễm môi trường là nội dung được đăng trên Báo Công an thành phố Đà
Nẵng, với bài viết “Ứng dụng xe điện đưa đón khách du lịch tại Hội An”, số ra
ngày 08/6/2019.
http://cadn.com.vn/news/99_207503_ung-dung-xe-dien-dua-don-khach-dulich-tai-hoi-an.aspx
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* Căn cứ Công văn số 115/TTXTDL-XTDL, ngày 12/6/2019 của Trung tâm
TTXT Du Lịch Quảng Nam về việc quảng bá du lịch Quảng Nam trên Google
Arts&Culture và Youtube, từ ngày 20 đến ngày 24/6/2019, Đoàn Google
Arts&Culture gồm có 03 người, gồm 01 nhiếp ảnh gia, 01 người đại diện của
Google khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, 01 cán bộ Trung tâm tham gia hỗ trợ
đoàn sẽ ghi hình tại 03 địa điểm: Khu phố cổ Hội An, làng gốm Thanh Hà, Cù Lao
Chàm, hoạt động lần này sẽ góp phần quảng bá thông tin, hình ảnh, video về các
địa danh, sản phẩm du lịch của Quảng Nam.
* Căn cứ Công văn số 608/SNgV-LS ngày 07/6/2019 của Sở Ngoại vụ tỉnh
Quảng Nam về việc chương trình hoạt động của đoàn làm phim thuộc Kênh truyền
hình Intrepido Films Tây Ban Nha tại tỉnh. Đoàn làm phim gồm có 04 người nước
ngoài và 01 đại diện của Sở Ngoại vụ, thực hiện chương trình quay phim, giới
thiệu về con người, văn hóa, lịch sử, du lịch và ẩm thực của Việt Nam thông qua
chuyến du lịch trải nghiệm của ông MC Curry Steven Adkins – Người dẫn chương
trình. Thời gian quay tại Hội An từ ngày 21/6 đến ngày 24/6/2019.
* Căn cứ Công văn số 607/SNgV-LS ngày 07/6/2019 của Sở Ngoại vụ tỉnh
Quảng Nam về việc chương trình hoạt động của đoàn làm phim thuộc Kênh truyền
hình Manoto TV, Anh tại tỉnh. Đoàn làm phim gồm có 02 người nước ngoài và 01
đại diện của Sở Ngoại vụ, thực hiện chương trình quay phim, giới thiệu về con
người, văn hóa, lịch sử, du lịch và ẩm thực của Việt Nam thông qua chuyến du lịch
trải nghiệm của bà Roxana Amini, Diễn viên, Người dẫn chương trình nổi tiếng–
Người dẫn chương trình. Thời gian quay tại Hội An từ ngày 28/6 đến ngày
30/6/2019.
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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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