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HỘI AN MỪNG VUI CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
VÀ NHỮNG NỖI LO BỀN VỮNG
Nguyễn Chí Trung

Với những lợi thế so sánh vượt

trội về tiềm năng di sản văn hóa, thiên
nhiên, trong những năm qua ngành bảo
tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế
du lịch ở Hội An đã đạt được những
thành tựu to lớn. Đặc biệt, năm 2017 là
năm trên địa bàn Hội An - Quảng Nam
chứng kiến nhiều sự kiện chính trị, văn
hóa diễn ra như Festival/hành trình di
sản, APEC, ngày giao lưu văn hóa Việt
Nam - Nhật Bản, Hàn Quốc... Thông
qua các sự kiện này, hình ảnh du lịch
Hội An đã được quảng bá, giới thiệu
đến đông đảo du khách trong nước và
quốc tế. Các chỉ số đạt được của năm
du lịch 2017 khá ngoạn mục về tốc độ
phát triển, đóng góp cho sự tăng trưởng
chung về kinh tế của thành phố, giải
quyết được nhiều lao động, việc làm và
góp phần nâng cao đời sống, thu nhập
cho nhiều hộ gia đình. Hơn nữa đã
đóng góp rất lớn từ nguồn thu cho sự
nghiệp bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phục hồi
phát huy các giá trị của di sản văn hóa,
thiên nhiên. So với năm 2016: tổng lượt
khách đến Hội An là 3,22 triệu lượt,
tăng 21,66%; trong đó, khách quốc tế là
1,78 triệu lượt, tăng 30,95%. Tổng lượt
khách tham quan là 2,38 triệu lượt, tăng
28,16%. Tổng lượt khách lưu trú là
1,45 triệu lượt, tăng 24,53%; trong đó
khách quốc tế là 1,21 triệu lượt, tăng
25,68%. Nguồn thu từ vé tham quan đạt
trên 200 tỉ đồng. Thu nhập bình quân
đầu người đạt trên 40,97 triệu đồng.
Tuy nhiên, để du lịch Hội An phát triển
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xứng đáng với tiềm năng di sản văn
hóa, thiên nhiên, đảm bảo tính bền
vững, vốn có còn nhiều vấn đề phải đặt
ra, trong phạm vi của bài viết này
chúng tôi chỉ xin nói đến một số vấn đề
liên quan đến bảo tồn và phát huy di
sản văn hóa, phát triển kinh tế du lịch
bền vững ở Hội An đáng được quan
tâm.
Trước hết nói về nguồn nhân lực,
Hội An muốn đi lên và phát triển kinh
tế du lịch bền vững từ tài nguyên văn
hóa - nhân văn và tài nguyên thiên
nhiên - hệ sinh thái/đa dạng sinh học
không thể không quan tâm đến nguồn
nhân lực cho lĩnh vực này. Khi bàn về
sức mạnh của một quốc gia, cố Tổng
thống Mỹ Nixon đưa ra công thức tổng
quát là:
Sức mạnh quốc gia = (Nguồn
nhân lực + của cải vật chất) x Ý chí
quốc gia.
Đặt vấn đề này khi nhìn lại nguồn
nhân lực - tức là lực lượng cán bộ
chuyên ngành văn hóa nói chung và có
chuyên sâu về lĩnh vực bảo tồn, phát
huy di sản văn hóa, du lịch nói riêng
của Hội An hiện nay, nếu không được
quan tâm đầu tư, có chính sách thích
hợp, vượt qua rào cản của cấp huyện thì
chắc chắn sẽ thiếu cán bộ có chuyên
môn để làm việc, nhất là ở cấp
xã/phường hầu hết đều không có cán bộ
chuyên trách công tác văn hóa nói
chung, chứ không riêng gì công tác bảo

Hội An mừng vui chỉ số phát triển du lịch và những nỗi lo bền vững

Th«ng tin nghiªn cøu B¶o tån Di s¶n
tồn, bảo tàng di sản văn hóa, thiên
nhiên và du lịch. Trong khi bảo tồn và
phát huy di sản văn hóa, thiên nhiên là
một ngành khoa học trong khái niệm
chung về “bảo tồn và phát triển”,
nghĩa là bảo tồn cái gì và phát triển như
thế nào quả là vấn đề không dễ nhận
thức, và cũng không dễ để thống nhất.
Mặt khác, thực tế hiện nay, lớp trẻ theo
học ngành này cũng rất ít, ngay cả
những kiến trúc sư ra trường cũng
không được đào tạo về bảo tồn kiến
trúc di sản văn hóa và thiên nhiên. Hơn
nữa, nói về nguồn nhân lực không phải
chỉ là những cán bộ chuyên môn trong
các cơ quan quản lý nhà nước, ở các
đơn vị sự nghiệp bảo tồn, phát huy di
sản mà ở ngay lực lượng thợ mộc, thợ
nề, người lợp ngói âm - dương... (hay
nói một cách khác đó là những người
thợ có tay nghề thực thi công việc tu
bổ, tôn tạo, phục hồi di tích) cũng đang
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thiếu trầm trọng, người biết làm chứ
chưa nói là giỏi nghề. Nghề này đòi hỏi
tay nghề cao, khó học, trong khi lương
cũng không hơn gì công việc khác, nên
ít ai theo làm. Các kiến trúc sư, kỹ sư tư
vấn thiết kế sửa chữa, tu bổ, tôn tạo,
phục hồi hay giám sát các công trình di
tích vốn đã hiếm (bởi những quy định
chuyên ngành) mà có thì cũng không
mặn mà với công việc này, vì yêu cầu
về hồ sơ và trách nhiệm thì quá cao,
nhưng thù lao so với giá trị kinh phí
được hưởng không tương xứng, nên
hiện nay rất ít người làm/nhận tư vấn.
Ngay cả các đơn vị thi công cũng rất ít
đơn vị muốn nhận thi công công trình,
vì khó làm, chi phí nhân công thấp so
với tính chất công việc, mà muốn nhận
cũng không có thợ để làm. Thực trạng
này đặt ra vấn đề trong thời gian đến rất
khó có công trình thi công tu bổ, tôn
tạo, phục hồi di tích đạt yêu cầu nguyên

Du khách tham quan di tích Chùa Cầu
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Ngay bản thân
ngành du lịch cũng
đang thiếu hụt nguồn
nhân lực trầm trọng,
nhất là nguồn nhân lực
được đào tạo. Tại các
doanh nghiệp du lịch dịch vụ cho du khách
nói chung nhiều lao
động không cần qua lớp
đào tạo nghề, dù là ít
ngày cũng dễ dàng
được sử dụng. Có thể
thấy sự bùng nổ của
nhiều dự án đầu tư cơ
Du khách tham quan Cù Lao Chàm – Hội An
sở dịch vụ du lịch tại
Hội An và sắp tới ở
tắc về chất lượng, tính chân xác và cả
vùng Nam Hội An và Đà Nẵng, trong
tiến độ thi công. Việc truyền nghề thủ
khi lao động đào tạo ra trường hàng
công truyền thống, chuyển giao nghề
năm không đáp ứng được nhu cầu thực
cho thế hệ trẻ (trong các làng nghề),
tế đang dẫn đến vấn đề thiếu hụt lao
nghệ thuật - diễn xướng dân gian cũng
động trầm trọng… Hiệp hội du lịch của
gặp rất nhiều khó khăn vì không tìm ra
tỉnh cũng không thể làm gì hơn ngoài
người để đào tạo/truyền nghề? Trong
việc than phiền về thực trạng và tình
thời đại hội nhập nhưng cán bộ ngành
trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh về
văn hóa - quản lý bảo tồn di sản phần
cách sử dụng, thu hút lao động và giá
lớn khả năng ngoại ngữ lại kém, ngược
cả dịch vụ đang diễn ra nhiều bất cấp
lại những anh chị có trình độ ngoại ngữ
của các doanh nghiệp hiện nay. Nhiều
lại không hiểu biết nhiều hoặc ít tìm
mặt hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ
hiểu, nghiên cứu về lịch sử - văn hóa,
nghệ được nhập từ các địa phương khác
nhưng họ lại là người có “đủ điều kiện”
(mà phần lớn là hàng của Trung Quốc).
hoạt động trên lĩnh vực du lịch văn hóa.
Ngay cả mặt hàng từ các làng nghề thủ
Nhiều năm qua các anh/chị phóng viên
công truyền thống nổi tiếng của Hội An
báo/đài cũng luôn theo sát phản ánh
như mặt hàng mộc, gốm sản phẩm chỉ
thực trạng này với các tiêu đề: Tìm
mang tính trình diễn còn hàng để bán
người làm văn hóa; Lo tìm truyền nhân,
cho khách chỉ là hàng nhập.
Áp lực lên di sản; Di sản & những nỗi
Vấn đề đáng quan tâm nữa đó là:
lo... xoay quanh những câu chuyện,
Hiện nay ở Hội An đang diễn ra một sự
những vấn đề về nguồn nhân lực cho sự
hội nhập (dân cư, kinh tế, văn hóa)
nghiệp bảo tồn di sản văn hóa vững
mạnh mẽ theo xu hướng phát triển kinh
chắc (cả di sản văn hóa vật thể và phi
tế văn hóa du lịch - dịch vụ - thương
vật thể) và phát triển du lịch bền vững.
mại quốc tế trên nền tảng Di sản văn
Nguyễn Chí Trung
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hóa và thiên nhiên. Diễn trình này đang
đặt ra những vấn đề lớn mà Hội An
phải đối mặt, cần tập trung giải quyết
đó là về cơ sở hạ tầng, cơ cấu xã hội,
kết cấu dân cư, thiết chế văn hóa, hành
chính của một đô thị - nông thôn vốn
mang tính truyền thống, lịch sử - văn
hóa, vừa phải gắn với hội nhập và phát
triển theo xu hướng du lịch - dịch vụ
quốc tế. Đồng thời phải đảm bảo tối ưu
nguyên tắc bảo tồn tính chân xác. Về
góc độ không gian quản lý và phát triển
ở đây không chỉ là trong phạm vi Khu
phố cổ - Di sản văn hóa thế giới mà
phải bao gồm cả một tổng thể cảnh
quan sông nước, biển - đảo, làng quê,
làng nghề truyền thống; cả vùng di sản
văn hóa đô thị và nông thôn. Trong đó
phải tính đến cả yếu tố liên kết bảo tồn
văn hóa và phát triển kinh tế du lịch
trong vùng và khu vực. Ngoài việc phải
giải quyết những vấn đề nêu trên, sự
hội nhập - biến động dân cư (do tất yếu
của sự phát triển vốn có trong lịch sử văn hóa Hội An), tăng cơ học, đã làm
thay đổi thành phần dân cư, chủ thể
ngay trong các ngôi nhà di sản - không
gian kiến trúc Khu phố cổ. Yếu tố này
tác động mạnh mẽ đến những giá trị
văn hóa phi vật thể đặc trưng, nổi bật
toàn cầu của Hội An (đó là nếp sống,
ứng xử, ẩm thực, phong tục tập quán...
của con người Hội An gắn kết trong
quần thể di tích/ giá trị văn hóa vật
thể). Mặt khác, lượng khách tăng
nhanh, tăng cao dẫn đến bất cập trong
quản lý các hoạt động dịch vụ; thiếu
khả năng, điều kiện phục vụ du khách;
hạ tầng du lịch không theo kịp... dễ xảy
ra sự ồn ào, nhiều hình ảnh phản cảm,
ảnh hưởng xấu đến du khách, đến tính
bền vững của du lịch. Thậm chí nhiều
Nguyễn Chí Trung
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du khách đến với Khu phố cổ Hội An
chỉ thấy đông người qua - lại (và cũng
ở quanh khu vực Chùa Cầu, với lượng
khách Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm đa
số). Du khách khó cảm nhận được giá
trị lịch sử - văn hóa và vẻ đẹp tuyệt tác
của các công trình kiến trúc, của quần
thể Khu phố cổ. Ở đây đang thiếu hẳn
không gian, sự tĩnh lặng cho du khách
để cảm nhận? cũng chính là thiếu sự
bền vững cho du lịch văn hóa?
Đi cùng với biến động dân cư, áp
lực phát triển du lịch, đô thị hóa là sự
bất cập về quy hoạch chung (về phát
triển đô thị - nông thôn, giao thông, các
thiết chế hạ tầng...); các quy định, quy
chế quản lý về: kiến trúc, xây dựng,
hoạt động xã hội, văn hóa...; các quy
hoạch chuyên ngành về văn hóa, du
lịch, thể thao; bảo tồn Di sản... đều
không theo kịp với tốc độ phát triển...
Nhiều vấn đề về văn hóa - xã hội, an
ninh, trật tự - an toàn xã hội, dân cư
đang đặt ra bức xúc, cần phải có giải
pháp khắc phục kịp thời... Riêng trong
Khu phố cổ hiện có 6 quy chế/quy định
(về: quản lý, bảo tồn, sử dụng, di tích;
sản xuất, trật tự kinh doanh; hoạt động
quảng cáo; hoạt động tham quan du
lịch; hoạt động vận chuyển khách; phối
hợp quản lý) nhưng tất cả đã đến lúc
đều không đảm bảo tính pháp lý? Ngay
cả các luật định, nghị định của nhà
nước, của chính phủ khi áp dụng vào
Hội An cũng rất nhiều bất cập. Bởi Hội
An là di sản có người dân đang sống và
sở hữu. Các hoạt động văn hóa lễ hội,
tổ chức sự kiện văn hóa - du lịch, hoạt
động ngoại giao văn hóa và quảng bá
văn hóa - du lịch Hội An những năm
qua tuy đạt được nhiều thành tựu đáng
ghi nhận, nhưng chủ yếu vẫn do ngân
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sách nhà nước đầu tư, tính xã hội hóa
chưa cao; thiếu tính chủ động, thiếu
tính chuyên nghiệp... Trong khi đó, mối
quan hệ “hữu cơ” giữa ngành du lịch
và bảo tồn di sản văn hóa cũng chưa
hẳn là có sự gắn kết chặt chẽ. Nhất là
chưa có sự thống nhất giữa hướng dẫn
viên du lịch và hướng
dẫn viên di sản, với cán
bộ nghiên cứu, quản lý
di sản. Khoảng cách
chênh lêch thu nhập
giữa cán bộ nghiên cứu,
quản lý, giữ gìn di sản
văn hóa với cán bộ bán
vé, hướng dẫn tham
quan di sản cho du
khách còn quá xa.
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cứu, đánh giá cụ thể, toàn diện và trên
cơ sở đó có giải pháp/biện pháp kịp
thời, thích ứng để sự nghiệp bảo tồn di
sản văn hóa và mục tiêu phát triển du
lịch thực sự hiệu quả, vững bền. Và
cũng xuất phát từ những yếu tố đặc thù
và thực trạng nêu trên, đã đến lúc Hội

Chắc chắn chỉ số
về doanh thu, về thu
nhập và cả về số lượng
du khách đến với Hội
An chưa hẳn là chỉ số
Du khách trải nghiệm tour du lịch làng An Mỹ
phát triển bền vững.
Còn đó những vấn đề
An “cấp thiết đòi hỏi cần có một cơ chế
bất cập: Thiếu nguồn nhân lực, thiếu cơ
quản lý vận hành thích ứng, đặc thù để
sở hạ tầng, điều kiện phục vụ du khách
bảo tồn và phát triển bền vững”. Điều
và cả về định hướng quy hoạch, nguồn
này từ hơn 400 năm trước, các Chúa
vốn đầu tư, quy chế quản lý, cơ chế
Nguyễn (bắt đầu từ 1602 bởi Chúa
chính sách, biện pháp chế tài... thì nỗi
Tiên - Nguyễn Hoàng) đã làm, tức là
lo mất - còn của di sản văn hóa; sự phát
đặt Faifo - Hội An dưới sự quản lý,
triển bền vững của du lịch vẫn luôn là
phát triển kinh tế bằng những chủ
vấn đề đang quan tâm? Bởi có những di
trương, chính sách “cơ chế đặc thù”,
sản - địa điểm du lịch nổi tiếng du
có ý nghĩa như một “đặc khu kinh tế”.
khách từng chen chân nhưng rồi thưa
Thậm chí sau này, Hội An vẫn tiếp tục
dần - vắng khách?
được hưởng một số ưu đãi trong thời kỳ

Nhìn lại năm du lịch di sản văn
hóa - năm 2017, quả là có nhiều điều
đáng vui mừng với những chỉ số phát
triển, nhưng cũng nhiều nỗi lo về tính
bền vững. Nên chăng, ngành văn hóa du lịch cần có một chương trình nghiên
Nguyễn Chí Trung

các vua triều nhà Nguyễn và cả thời kỳ
Pháp thuộc

Hội An mừng vui chỉ số phát triển du lịch và những nỗi lo bền vững

