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PHẦN MỞ ĐẦU
1. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT
TRIỂN DU LỊCH ĐIỆN PHƯƠNG
Du lịch ngày càng tỏ rõ vai trò của mình trong việc đóng góp cho sự phát triển
kinh tế kể cả về tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cư dân, tạo nguồn ngân sách cũng
như là phương tiện truyền bá hình ảnh cho địa phương. Do đó, hầu hết các quốc gia,
các vùng, các địa phương khi cảm nhận mình có điều kiện phát triển du lịch đều tiến
hành khảo sát, đánh giá để xây dựng các kế hoạch phát triển du lịch tại địa phương của
mình.
Xã Điện Phương, một xã đông nam của thị xã Điện Bàn, có sông Thu Bồn chạy
ngang, quốc lộ 1A chạy dọc, vốn từng là vùng đất Dinh trấn Thanh Chiêm xưa. Đặc
biệt, Điện Phương nằm không xa Đà Nẵng, liền kề Hội An, một thành phố du lịch nổi
tiếng trên bản đồ du lịch thế giới, lại nằm trên trục du lịch Đông - Tây của Quảng Nam
từ Cù lao Chàm qua Cửa Đại, Hội An, Trà Kiệu, Mỹ Sơn. Vì vậy, xét cả khía cạnh thị
trường, khía cạnh điều kiện đưa khách tiếp cận địa bàn, khía cạnh xây dựng sản phẩm
du lịch, Điện Phương và một số thôn xã vùng phụ cận có nhiều thuận lợi cho phát triển
du lịch. Thế mà, cho dù Hội An đã khai thác du lịch hơn 20 năm, Đà Nẵng đã trở thành
một trung tâm đón nhận du khách của cả Miền Trung, cả hai có nhu cầu thực tế trong
việc mở rộng vùng tham quan, lưu trú, nhưng đến nay du lịch Điện Phương vẫn chưa
thực sự phát triển.
Liệu Điện Phương có điều kiện để phát triển du lịch hay không, và nếu có thì
nên phát triển như thế nào? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cần đầu tư khảo sát nhu cầu
mở rộng vùng tham quan, lưu trú của du lịch Hội An, Đà Nẵng; đánh giá các nguồn
lực phát triển du lịch của Điện Phương; trên cơ sở đó, xác định thị trường khách du
lịch mục tiêu, xác định loại hình du lịch và các sản phẩm du lịch phù hợp nhất và xây
dựng hệ thống các giải pháp để tạo nên một Quy hoạch phát triển du lịch Điện Phương
khả thi và hiệu quả.
Một Quy hoạch phát triển du lịch xã Điện Phương cho phép tạo nên cái nhìn
tổng quát và cụ thể hoá định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho toàn xã, là cơ sở để
lãnh đạo thị xã Điện Bàn và xã Điện Phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn công nghiệp hóa cổ động hiện đại hóa
nông nghiệp nông thôn.

2. CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH
2.1. Căn cứ pháp lý
Đề cương lập Quy hoạch phát triển du lịch Điện Phương được xây dựng căn cứ
vào các văn bản pháp lý và các quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương sau:
- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Luật Di sản văn hoá số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/06/ 2009;
- Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Nghị quyết số …/NQ-HU ngày ……. của Ban chấp hành Huyện Ủy Điện Bàn
khoá ….. về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Điện Bàn đến năm
20…;
- Nghị quyết số ……….ngày ……. của Hội đồng Nhân dân huyện Điện Bàn về
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Điện Bàn đến năm 20….
Nội dung của Quy hoạch phát triển du lịch Điện Phương phải kế thừa và không
mâu thuẩn với các Đề án phát triển của Điện Phương đã được duyệt:
- Đề án Xây dựng Nông thôn mới xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng
Nam (Giai đoạn 2013 - 2020);
- Dự án Cụm làng nghề tiểu thủ công nghiệp - thủ công mỹ nghệ Đông Khương.
2.2. Các căn cứ khác
- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê
duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
- Thông báo số:125/TB-UBND ngày 15/4/2013 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện
Điện Bàn về việc Thống nhất chọn Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn du lịch – Đại học
Kinh tế Đà Nẵng làm đơn vị tư vấn lập Quy hoạch phát triển du lịch Điện Phương.
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- Công văn số 1980/UBND-VX của UBND tỉnh Quảng Nam ký ngày 09/5/2016 về
việc giao cho UBND xã Điện Bàn về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập
Quy hoạch phát triển du lịch xã Điện Phương thị xã Điện Bàn.
3. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ NỘI
DUNG LẬP QUY HOẠCH
3.1. Phương pháp tiếp cận
Một điểm đến du lịch có thể hình thành dựa vào tài nguyên du lịch độc đáo và
hấp dẫn của mình (chẳng hạn Quảng Ninh, Huế, Hội An,…) hoặc do nó là điểm trung
chuyển khách cho các điểm đến khác nhờ vị trí và các công trình đầu mối giao thông
(sân bay, bến cảng, nhà ga,…. ) (chẳng hạn Đà Nẵng,…).
Hiện nay, trên thế giới có khá nhiều các công trình nghiên cứu về sự hình thành
và phát triển một điểm đến du lịch. Đã có những công trình nghiên cứu về nội dung và
các bước triển khai xây dựng kế hoạch phát triển một điểm đến. Trong đó có những
điểm đến mà sự hình thành ban đầu của nó chỉ là một điểm đến phái sinh. Theo John
Swarbrooke1, sự phát triển của một điểm đến (destianation), một cách phổ biển, trải
qua 4 giai đoạn sau: Đầu tiên, giai đoạn 1, nó chỉ là một điểm du lịch (attraction)
riêng lẻ có một loại tài nguyên du lịch hấp dẫn, khách đến chỉ tham quan tài nguyên
này, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, tham quan, giải trí khác chưa phát triển.
Kế đến, giai đoạn 2, nguồn khách tham quan đơn thuần này sẽ kích thích sự ra đời của
các dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, tạo nên một hệ thống các
dịch vụ thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của du khách, hình thành nên điểm đến phôi
thai. Giai đoạn 3: Một khi điểm đến tăng trưởng, những tài nguyên du lịch khác ở lân
cận, vốn bản thân nó không đủ sức hình thành một điểm đến độc lập, nhưng do vị trí
gần điểm đến có sẵn, nó bắt đầu thu hút chính dòng khách của điểm đến phôi thai hình
thành các điểm du lịch phái sinh và các khu du lịch phái sinh. Điểm đến phôi thai trở
thành điểm thu hút chính, cùng với các điểm du lịch phái sinh khai thác nguồn khách
của điểm thu hút chính, từ đó hình thành một điểm đến đơn thị trường phát triển có
khả năng kéo dài thời gian lưu trú của khách. Cuối cùng, giai đoạn 4, các điểm du lịch,
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Swarbrooke, J. (1995), The Development & management of visitor attractions, ButterwoodHeinemann, Oxford
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khu du lịch phái sinh mới được thiết kế để thu hút đối tượng du khách mới và gắn liền
với điểm thu hút cũ để nối liền và mở rộng quy mô điểm đến với một đối tượng du
khách đa dạng và hình thành một điểm đến đa dạng hóa (Tương ứng có thể thấy: giai
đoạn 1: Hội An trước 1992, giai đoạn 2: Hội An 1992 - 1996, giai đoạn 3: Hội An làng rau Trà Quế - mộc Kim Bồng - gốm Thanh Hà,… giai đoạn 4: hình thành vệt Hội
An - Cửa Đại).
Từ hơn 20 năm qua, với hai điểm đến nổi tiếng Phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ
Sơn, tại các huyện Bắc Quảng Nam, du lịch nổi lên như một ngành kinh tế mũi nhọn,
thay đổi cơ cấu kinh tế, có tác động tích cực lên đời sống kinh tế - xã hội của địa
phương. Từ phố cổ Hội An, điểm đến du lịch Hội An được hình thành và phát triển ra
các điểm du lịch phái sinh như làng rau Trà Quế, mộc Kim Bồng, khu du lịch biển Cửa
Đại. Điện Phương nằm lân cận Hội An, trên trục Hội An - Mỹ Sơn, kể cả đường bộ và
đường thủy, có tài nguyên văn hóa - lịch sử đặc sắc, có phong tục, tập quán sản xuất sinh hoạt, nghệ thuật ẩm thực giàu bản sắc, rõ ràng Điện Phương có đầy đủ điều kiện
để hình thành một điểm du lịch phái sinh lớn của trục Hội An - Mỹ Sơn. Thế mà cho
đến nay, du lịch Điện Phương vẫn chưa phát triển. Đó là do chúng ta chưa có một
định hướng, các chính sách phát triển du lịch được xây dựng một cách có cơ sở khoa
học và thực tiiễn cho Điện Phương.
Đề cương lập Quy hoạch này xem xét việc phát triển du lịch Điện Phương, trước
hết là với tư cách một điểm du lịch phái sinh, mở rộng và làm đa dạng các loại hình du
lịch thỏa mãn nhu cầu du lịch đa dạng của du khách đang ở Hội An và du khách khám
phá trục du lịch Hội An - Mỹ Sơn. Việc phát triển du lịch Điện Phương nhắm đến thị
trường gửi khách ở xa sẽ được tính đến trong những quy hoạch phát triển cho các giai
đoạn sau 2020. Tuy nhiên, do nằm không xa Đà Nẵng, thành phố trên 1 triệu dân, có
mức sống khá, có nhu cầu dã ngoại cuối tuần, đây cũng là thị trường có thể nhắm đến
ngay trong giai đoạn quy hoạch này.
3.2. Quan điểm
Quy hoạch phát triển du lịch xã Điện Phương bảo đảm:
- Phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thị xã Điện Bàn và Đề án Xây dựng
Nông thôn mới xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (Giai đoạn 2013 2020)
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- Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam.
- Phát huy lợi thế du lịch của địa bàn, tạo sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn nhằm sử
dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên du lịch, đáp ứng nhu cầu du lịch.
- Bảo vệ, phát triển tài nguyên và môi trường du lịch, giữ gìn và phát huy các giá trị di
tích và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Quá trình phát triển du lịch phải mang
lại lợi ích nhiều nhất có thể được cho cộng đồng cư dân địa phương.
- Tăng cường tính liên kết vùng để phát huy lợi thế của vùng, trước hết là với Hội An,
vùng biển Điện Bàn-Hội An, khu vực dọc sông Thu Bồn.
3.3. Mục tiêu
- Mục tiêu tổng quát: Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đi sâu
phân tích các nguồn lực phát triển du lịch của Điện Phương, xác định các thị trường và
chủng loại sản phẩm du lịch có thể phát triển đến 2020, chỉ ra những sản phẩm có tiềm
năng phát triển sau 2020 trên quan điểm phát triển bền vững, liên kết chặt chẽ với Hội
An, Mỹ Sơn. Trong giai đoạn phát triển từ nay đến 2020, ưu tiên phát triển các loại
hình du lịch và theo đó là các sản phẩm du lịch huy động tốt nhất các nguồn lực địa
phương và mang lại nhiều nhất có thể được lợi ích cho cư dân địa phương, tạo điều
kiện cho Điện Phương trở thành một điểm du lịch mới, có khả năng thu hút và lưu giữ
du khách, hình thành tuyến du lịch Hội An - Điện Phương - Mỹ Sơn.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Khảo sát một cách chi tiết các nguồn lực phát triển du lịch của Điện Phương và vùng
phụ cận, đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu của Điện Phương, làm cơ sở xây dựng
Quy hoạch phát triển du lịch Điện Phương đến năm 2020 và định hướng phát triển du
lịch Điện Phương trong giai đoạn kế tiếp 2020 - 2030.
+ Xây dựng quy hoạch cụ thể phát triển du lịch Điện Phương và vùng phụ cận giai
đoạn 2016 - 2020, hình thành các cụm du lịch địa phương và định hướng phát triển cho
giai đoạn sau năm 2020.
+ Xây dựng danh mục các dự án đầu tư, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư làm cơ sở xây
dựng Quy hoạch chi tiết.
+ Xây dựng, đề xuất cơ chế, các chính sách hỗ trợ cho du lịch Điện Phương phát triển
đúng hướng.
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+ Xây dựng các giải pháp thực hiện các nội dung đề xuất.
3.4. Phạm vi triển khai
Về không gian, địa bàn chính để nghiên cứu và triển khai phát triển du lịch là xã
Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, khi thực hiện không loại
trừ việc xem xét và đưa vào đề án các tài nguyên du lịch, các tuyến đường giao thông
và các điều kiện hạ tầng của các xã lân cận của Điện Phương thuộc huyện Điện Bàn
tỉnh Quảng Nam cần thiết và gắn liền với sự phát triển du lịch của Điện Phương.
Về thời gian, các đề xuất được xây dựng cho đến 2020, tuy nhiên sẽ chỉ ra và
xây dựng cụ thể hơn cho các đề xuất sẽ triển khai trong giai đoạn trước mắt (đến
2020).
3.5. Nhiệm vụ và nội dung của Đề cương lập quy hoạch
1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch tại Điện Phương
2. Phân tích, đánh giá các yếu tố nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch Điện
Phương.
3. Xác định quan điểm, mục tiêu; dự báo chỉ tiêu và luận chứng các phương án
phát triển du lịch của xã Điện Phương và vùng phụ cận.
4. Tổ chức không gian, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch trên địa bàn.
5. Xác định danh mục các khu vực, các dự án đầu tư, vốn đầu tư, nguồn nhân lực;
thị trường và sản phẩm du lịch Vùng.
6. Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường.
7. Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch.
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PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỰC VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH
XÃ ĐIỆN PHƯƠNG
1.1. NGUỒN LỰC VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, KHẢ NĂNG HỢP TÁC LIÊN KẾT VỚI CÁC
ĐỊA PHƯƠNG

Điện Phương là xã có quy mô trung bình, diện tích quy hoạch khoảng hơn 1.200
ha, nhân khẩu là 14.788 người (năm 2014). Là một xã đồng bằng bên bờ sông Thu
Bồn, nằm cuối cùng phía Đông Nam của huyện Điện Bàn, Điện Phương giáp ranh với
Thành phố Hội An về phía Đông, giáp xã Duy Phước và thị trấn Nam Phước (huyện
Duy Xuyên) về phía Nam. Phía Tây giáp xã Điện Minh và Điện Phong (huyện Điện
Bàn), Phía Bắc giáp xã Điện Nam Đông (huyện Điện Bàn).
Điện Phương có đường Quốc lộ 1A đi qua, có hệ thống giao thông đối ngoại
liên thông các vùng lân cận, là điều kiện thuận lợi để khai thác nguồn lực đa dạng, tạo
ra sự phong phú trong hoạt động kinh tế, trong lưu thông và trao đổi hàng hóa.
Vị trí địa lý của Điện Phương là điều kiện hết sức thuận lợi để Điện Phương
phát triển du lịch trong sự liên kết với các trung tâm du lịch lớn trong vùng.
Với Đà Nẵng, Điện Phương nằm cách thành phố Đà Nẵng chưa đến 30 km,
chưa quá 30' đi lại bằng ô tô. Đà Nẵng là một thành phố phát triển du lịch biển, với hệ
thống các công trình đầu mối giao thông lớn, đây là đầu mối gửi nhận khách cho cả
khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Đà Nẵng còn là một trong hai trung tâm đồng vị
phát triển của vùng du lịch Bắc Trung bộ. Năm 2014, Đà Nẵng đón được 3,8 triệu lượt
du khách, trong đó, khách quốc tế ước đạt 955.000 lượt, khách nội địa ước đạt
2.845.000 lượt (Nguồn: Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng). Đà
Nẵng còn là nơi tập trung các văn phòng của các hãng lữ hành lớn, nhỏ khắp cả nước.
Các hãng này đang có nhu cầu tìm điểm đến mới cho các chương trình du lịch văn hóa
đã quá quen thuộc với du khách.
Với dân số trên 1,1 triệu người, có thu nhập khá, bản thân người dân Đà Nẵng
cũng có nhu cầu du lịch, dã ngoại đến các vùng lân cận.
Điện Phương có thể nối liền với Đà Nẵng bằng hai tuyến đường lớn: Quốc lộ
1A và tỉnh lộ 608. Cả hai tuyến đường này là hai tuyến đường nhộn nhịp du khách.

Điện Phương giáp ranh với Hội An, một điểm đến du lịch nổi tiếng trên thế giới,
là một lợi thế không nhỏ. Phố cổ Hội An là một khu vực hẹp, lượng du khách đông
(năm 2014 đón được 1,7 triệu lượt khách), Hội An có nhu cầu giãn dòng du khách. Sau
một thời gian giãn về phía đông theo hướng Cửa Đại - Cù lao Chàm, nay cả hướng này
cũng dần chật chội với du khách. Nếu có những sản phẩm du lịch có tính thu hút, Điện
Phương sẽ hưởng lợi thế trong việc tiếp nhận nguồn du khách từ Hội An phát triển ra.
Ngoài những thôn có mật độ di sản khá cao như Đông Khương, Thanh Chiêm thì
Triêm Tây giáp ranh với làng mộc Kim Bồng (Cẩm Kim, Hội An), Triêm Đông giáp
ranh với làng gốm Thanh Hà có thể nhận được sự lan tỏa tự nhiên của dòng du khách.
Không chỉ giáp ranh với Hội An, Điện Phương nằm trên trục du lịch Đông Tây
của Bắc Quảng Nam (Cù lao Chàm - Cửa Đại - Phố cổ Hội An - Trà Kiệu - Mỹ Sơn),
đi qua hai di sản thế giới. Một cách tự nhiên, Điện Phương nếu phát triển các sản phẩm
du lịch văn hóa Chăm, văn hóa triều Nguyễn, sinh thái làng quê,.. vốn là chủ đề chính
của trục du lịch này, các điểm thu hút của Điện Phương sẽ có điều kiện để các hãng lữ
hành đưa vào chương trình du lịch tuyến đông – tây của bắc Quảng Nam.
1.2. NGUỒN LỰC VỀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH

Là vùng đất Thanh Chiêm, dinh trấn Quảng Nam, Điện Phương còn đó những
địa danh, di tích lịch sử của xứ Đàng Trong, những món ăn, làng nghề truyền thống;
cùng với di tích văn hóa lịch sử, Điện Phương còn có những ngôi làng, cánh đồng yên
bình bên bờ sông Thu Bôn và Phú Triêm tạo nên những cảnh quan làng quê điển hình
Miền Trung Việt Nam.
1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.1.1. Điều kiện về địa hình và thời tiết, khí hậu
Là một xã đồng bằng, địa hình xã Điện Phương khá bằng phẳng và có hướng
thấp dần từ Tây sang Đông. Nằm cả hai bên bờ ven sông Thu Bồn, lại có nhánh Phú
Triêm đi sâu vào địa bàn xã nên Điện Phương có các bãi đất bồi màu mỡ, là cơ sở hình
thành các làng thuần nông bên dòng sông mang lại hình ảnh làng quê điển hình xứ
Quảng.
Tuy nhiên, cũng do nằm ven sông lại ở phía hạ lưu nên Điện Phương cũng bị
ảnh hưởng trực tiếp từ sông Thu Bồn. Một mặt, khu vực ven sông đất đai luôn bị biến
động sạt lở và bồi lấp, mặt khác, vào mùa mưa bão, ở những khu vực gần sông thường
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bị ngập lụt, gây khó khăn đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và là một cản trở không
nhỏ trong đón tiếp và khai thác khách du lịch vào những mùa này.
Nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nóng ẩm và mưa nhiều theo
mùa. Trong năm có 2 mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Nhiệt độ trung bình năm:
25,60C. Lượng mưa trung bình năm: 2.456 mm. Độ ẩm trung bình: 85%. Gió chịu ảnh
hưởng của 2 hướng chính: Gió mùa Đông Bắc xuất hiện từ tháng 10 đến tháng 2 năm
sau và Gió mùa Đông Nam xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 9, đặc biệt từ tháng 5 đến
tháng 7 xuất hiện gió mùa Tây Nam khô nóng, với những đặc trưng chủ yếu sau:
* Nhiệt độ:
+ Nhiệt độ trung bình năm
+ Nhiệt độ cao nhất trung bình năm
+ Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm
+ Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối
+ Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối
* Lượng mưa:
+ Lượng mưa trung bình năm
+ Những tháng có lượng mưa lớn
+ Lượng mưa một năm lớn nhất
+ Lượng mưa một năm lớn nhất
+ Lượng mưa ngày lớn nhất
+ Số ngày mưa trung bình năm
+ Tháng có ngày mưa trung bình nhiều nhất
* Độ ẩm:
+ Độ ẩm không khí trung bình năm
+ Độ ẩm không khí cao nhất trung bình
+ Độ ẩm không khí thấp nhất trung bình
+ Độ ẩm không khí thấp nhất tuyệt đối
* Bốc hơi
+ Lượng bốc hơi trung bình
+ Lượng bốc hơi trung bình tháng lớn nhất
+ Lượng bốc hơi trung bình tháng thấp nhất
* Nắng
+ Số giờ nắng trung bình

: 25,6oC
: 29,0oC
: 22,7oC
: 40,9oC
: 10,2oC
: 2066 mm.
: tháng 9 - 11 hàng năm.
: 3.307 mm
: 1.400 mm
: 332 mm
: 147 ngày
: 22 ngày (tháng 10 hàng năm)
: 82%.
: 90%.
: 75%.
: 10%.
: 1049 mm/năm.
: 226 mm/tháng.
: 62 mm/ tháng.
: 2.158 giờ/năm.
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+ Số giờ nắng trung bình tháng nhiều nhất : 248 giờ/tháng.
+ Số giờ nắng trung bình tháng ít nhất
: 120 giờ/tháng.
* Gió
+ Hướng gió thịnh hành mùa hè
: Gió đông tháng 4-9.
+ Hướng gió thịnh hành vào mùa Đông
: Bắc và Tây Bắc (tháng 10 và 3).
+ Hướng gió toàn năm
: Đông Nam.
+ Tốc độ gió trung bình
: 3,3m/s.
+ Tốc độ gió mạnh nhất
: 40m/s.
* Bão:
Thường xuất hiện vào các tháng 9,10,12, chủ yếu là bão cấp 9,10. Các trận bão
thường kèm theo mưa lớn kéo dài gây lũ lụt cho toàn khu vực. Số liệu thống kê
cho thấy số cơn bão đổ bộ vào khu vực chiếm đến 24,4% toàn bộ số cơn bão đổ
bộ vào đất liền từ vĩ tuyến 17 trở vào.
Điều kiện khí hậu nắng ẩm, nhiều mưa thuận lợi cho xã Điện Phương phát triển
đa dạng về sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong năm lượng mưa phân bố không đều,
cần có các biện pháp phòng chống khô hạn vào mùa khô và lũ lụt vào mùa mưa.
Thủy văn: Thuộc vùng hạ lưu sông Thu Bồn; sông Thu Bồn bao bọc phía Nam
và phía Đông của xã. Đây là con sông lớn của tỉnh, là tuyến đường thuỷ quan trọng nối
liền các huyện Đông - Tây, lòng sông rộng từ 200 -300 m, lưu lượng và lưu tốc rất lớn
vào mùa mưa. Ngoài ra còn có sông Lai Nghi, sông Phú Triêm và các ao hồ lớn nhỏ
nằm trong khu dân cư và trong vùng đất sản xuất nông nghiệp.
Xã Điện Phương chịu ảnh hưởng trực tiếp chủ yếu là mực nước mưa theo mùa.
Mực nước ngầm có độ sâu từ 1-2m tại những khu vực ruộng trũng.
Nhìn chung, hệ thống thủy văn ở đây là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng,
cung cấp nước tưới, phù sa cho sản xuất nông nghiệp và một phần điều hòa được khí
hậu trong vùng nhưng nó cũng có tác động xấu đến cuộc sống người dân do hiện
tượng sạt lở các khu dân cư, khu vực sản xuất ven sông. Về tài nguyên du lịch, chúng
ta thấy nhiều di sản phải tôn tạo mới vì buộc phải di dời khỏi khu sạt lở, thậm chí một
số di sản giá trị của Điện Phương đã bị sạt lở cuốn xuống dòng sông.
Chế độ khí hậu, thời tiết, thủy văn trên cho phép Điện Phương khai thác khách
quanh năm. Tuy nhiên, có năm, hiện tượng lũ lụt xuất hiện vào tháng 10 và tháng 11
ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thu hút khách. Rủi thay, đây là mùa đông khách
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của du khách Tây Âu và Bắc Mỹ vốn là lượng khách chủ yếu của Hội An hiện nay. Vì
vậy, việc xác định các khu lưu trú cho Điện Phương phải chú ý đến hiện tượng thiên
tai này.

1.2.1.2. Điều kiện về cảnh quan
Là một xã đồng bằng, Điện Phương không có các cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ
nhưng nằm ven sông Thu Bồn lại có sông Phú Triêm chạy qua nên Điện Phương có
các cảnh quan ven sông thơ mộng và các làng quê.
1. Cảnh quan ven sông
Tuy không có các cảnh quan độc đáo để bản thân nó có thể thu hút khách đến
nhưng lại là cảnh quan hấp dẫn khi vận chuyển bằng đường thủy trên sông Thu Bồn
hoặc Phú Chiêm (nếu nạo vét thông thương được trên sông này) hay cảnh quan môi
trường, cảnh quan ngoài cửa sổ của các cơ sở lưu trú ven sông. Có thể đưa vào khai
thác dưới hai hình thức trên là cảnh quan sông Thu Bồn tại thôn Triêm Tây, Triêm
Đông 1 và Triêm Nam.
2. Cảnh quan làng quê
Các làng quê với cánh đồng lúa bao bọc, bên trong là đường làng uốn lượn, các
nhà thờ tộc, các nhà vườn tạo nên hình ảnh làng quê điển hình xứ Quảng.
Ở Điện Phương, Triêm Tây là vùng cảnh quan kết hợp được hai loại hình cảnh
quan trên. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa dòng nước, bến sông, làng nghề và những
ngôi nhà ẩn hiện dưới tán cây lâu năm. Khách du lịch hướng về thiên nhiên, muốn tìm
hiểu giá trị văn hóa, đặc biệt là khách nước ngoài, sẽ bị thu hút bởi nét thuần Việt của
tất cả mọi thứ ở Triêm Tây, từ kiến trúc, không gian, cảnh vật cho đến con người. Trải
nghiệm du lịch tăng lên khi khách du lịch được tham gia vào cuộc sống sinh hoạt dân
giã của người dân. Vào mùa hè, khách du lịch thật sự cảm nhận được sự dễ chịu và thư
thái khi nằm nghỉ trên chiếc phản gỗ trong ngôi nhà vườn Triêm Tây, xung quanh bốn
bề là những khung cửa trong suốt, nhìn nơi đâu cũng thấy lá cây, trời xanh, mây trắng,
sông nước lượn lờ... Những trải nghiệm này thực sự có giá trị với du khách, làm giàu
cả về tri thức và tâm hồn của du khách. Điện Phương còn một số làng như vậy.
Có thể khai thác là các làng tại Triêm Tây, Triêm Đông, đặc biệt là các làng giáp
ranh với Thanh Hà, Cẩm Kim (Hội An).
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1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn
Là một xã đồng bằng thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nằm bên sông
Thu Bồn với những cánh đồng màu mỡ phù sa, Điện Phương sớm là nơi quần tụ dân
cư từ thời văn hóa Sa Huỳnh và cũng là nơi người Việt sớm định cư trên bước đường
Nam tiến. Vì vậy, Điện Phương chứa đựng trong nó nhiều di sản văn hóa vật thể và
phi vật thể mà hiển lộ hiện nay là cả những di sản văn hóa Chăm, di sản thời chúa
Nguyễn và các đời vua nhà Nguyễn.
Bản mô tả và đánh giá giá trị của các điểm di tích tài nguyên nhân văn Điện
Phương chi tiết hơn được trình bày trong Phụ lục 3. Sau đây là những nét chính.

1.2.2.1. Tài nguyên văn hóa - lịch sử
1. Dinh trấn Thanh Chiêm
a. Giá trị lịch sử - văn hóa của Dinh trấn Thanh Chiêm

Hình 1.1: Cổng thành Thanh Chiêm (Ảnh chụp cuối thế kỷ 17)
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Năm 1604, Chúa Tiên cho tách huyện Điện Bàn thời Lê trực thuộc dinh Thuận
Hoá, nhập vào dinh Quảng Nam, thăng Điện Bàn lên làm phủ cùng với phủ Thăng Hoa
và đặt dinh trấn của dinh Quảng Nam tại xã Thanh Chiêm vào năm 1604, nay thuộc xã
Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (theo Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Vai
trò lịch sử Dinh trấn Thanh Chiêm” tổ chức tại Tam Kỳ ngày 26, 27 tháng 8 năm
2002).
Dinh trấn Thanh Chiêm được coi là thủ phủ thứ hai ở Đàng Trong dưới thời các
chúa Nguyễn; là nơi thực tập, đào luyện các thế tử, nơi thực thi chính sách mở cửa,
đường lối có tính chất thân dân.
Đối ngoại, chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho phép các thương nhân Nhật và Trung
Hoa được mua đất, lập khu phố Nhật và khu phố Hoa ở Cẩm Phô, Thanh Hà (Hội An),
mở rộng giao lưu với bên ngoài. Về quân sự, nơi đây từng là một căn cứ thủy quân
hùng mạnh không kém gì căn cứ ở Quảng Bình. Lực lượng hải quân ở đây đã góp
phần vào trận chiến thắng hạm đội Hà Lan năm 1644 do Dũng Lễ hầu (sau này là Hiền
Vương) chỉ huy. Dinh trấn Thanh Chiêm cũng là nơi đặt cơ sở hậu cần vững chãi nhất
của quân lực Đàng Trong, giữ vai trò bàn đạp quan trọng của công cuộc mở cõi về
phía Nam ở thế kỷ XVIII. Về kinh tế, sự phát triển thịnh đạt của Hội An trong thế kỷ
XVII và XVIII làm nó trở thành một cảng thị vào loại sầm uất của cả vùng Đông Nam
Á thời ấy chính là được quyết định bởi những chính sách, sự điều hành của dinh trấn
Thanh Chiêm – trung tâm hành chính lớn nhất của trấn Quảng Nam –. Tại đây đã ra
các quyết sách về việc cho phép mua đất lập phố của ngoại kiều; lập xã Minh Hương;
tổ chức hội chợ quốc tế theo gió mùa hàng năm, thiết lập thương điếm của nước ngoài;
chính sách thuế khóa trong xuất nhập hàng hóa v.v… Về văn hóa, Hội An không chỉ là
một cửa ngõ mậu dịch đối ngoại, mà còn là một trung tâm giao tiếp văn hóa qua suốt
nhiều thế kỷ. Hội An – Thanh Chiêm là nơi du nhập đạo Thiên Chúa sớm nhất ở Đàng
Trong. Vùng Hội An – Thanh Chiêm cũng là cái nôi hình thành chữ quốc ngữ vào nửa
cuối thế kỷ XVII.
b. Những di tích gắn liền với Dinh trấn Thanh Chiêm

Trãi qua nhiều biến động lịch sử, xứ Quảng, vốn là địa bàn trọng yếu, nơi diễn
ra nhiều cuộc chiến ác liệt, đến nay hầu như không còn các công trình kiến trúc nguyên
bản của Dinh trấn Thanh Chiệm còn lại. Tuy nhiên, một số di tích vẫn còn dưới dạng
các vết tích hay công trình đã được trùng tu.
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b1. Bốn mặt thành

Bốn mặt thành hiện chỉ đáu tích là những khúc đường, mô đất, bãi cát và đồng ruộng.
- Thành Bắc
Theo sử gia Phạm Bỉnh Khiêm: “Một khúc đường, cao lớn và rộng rãi như bờ
đê mà không phải là đê, vì không ngăn nước sông, cũng không phải là đường, vì không
có lối giao thông. Một khúc đường cụt, nổi lên giữa thổ cư đồng ruộng, dài độ 800
thước không nối vào đâu, bề mặt rộng đến chín, mười thước, hiện để cỏ mọc, trâu ăn
và có khoảng cho nhiều mồ mả. Đó chính là di tích một trong bốn mặt tường thành đất
của Dinh trấn Quảng Nam xưa, theo sự nhìn nhận của các bô lão trong làng và truyền
thống lưu lại.
Vẫn theo lời các cụ, thì xưa kia, sát bên bờ thành có trì (hào), dân bạt bới đất
trên thành xuống lấp trì để cày cấy. Thành này là thành bắc.”
- Thành Nam
Không có di tích gì ngoài con đường hương lộ rộng rãi, vững chắc. Theo các bô
lão trong làng đó là quan lộ đi Hội An.
- Thành Đông và thành Tây
Thành phía tây gọi là Thành vệ, di tích còn là bãi cát.
Thành phía đông và hầu hết thành phía tây đã bị dân bạt hẳn để lấp trì (hào) làm
ruộng, song người ta còn nhiêu mô đất và nhất là nhiều mương ao cách quãng nhau
theo đường thẳng.
b2. Dinh thự (Hành Cung)

Dinh Thự cũng chính là Dinh Trấn. Xưa kia còn gọi là Hà Chưng nội xứ. Đây là
nơi tọa lạc Dinh thự của quan trấn thủ, nơi làm việc và sinh hoạt của các quan trấn thủ
Quảng Nam sống và làm việc và đây cũng là nơi đặt trụ sở 3 cơ quan hành chính đầu
não của Quảng Nam rộng lớn ngày xưa: Xá sai ty, Tướng thần lại ty và Lệnh sử ty.
Vết tích còn lại chẳng có gì, vị trí hiện tại là nền đất của Trường THCS Nguyễn Du.
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b3. Thành vệ (thành Hoàn Vương)

Là thành phía tây. Nguyên đây là vùng Nhà nước Lâm Ấp của người Chăm Pa
tồn tại từ cuối thế kỷ thứ II đến giữa thế kỷ thứ VII trên mảnh đất miền trung nước
Việt (từ đèo ngang đến Nha Trang). Vào thế kỷ thứ IV, Phạm Hồ Đạt
(Dharmamaharaja, hiệu Bhadravarman I), một vị vua của nước Lâm Ấp, đã cho xây
dựng Thành Vệ trong chuỗi Chiêm cảng (Hội An) - kinh thành Sư Tử tại Trà Kiệu thánh địa Mỹ Sơn. Về vị trí của Thành Vệ:
- Mặt thành phía đông nằm trên làng Triêm Đông
- Mặt thành phía tây giáp với sông Điện Bình
- Mặt thành phía nam chính là con đường Cống Đá-Chợ Tổng
- Mặt thành phía bắc là dãy gò cao, ở đây xây một tuyến lũy cao (vì thế được gọi
là Gò Uất, nay là làng Uất Lũy).
Ở phía đông-bắc của thành, vào thế kỷ thứ 7, người Chăm có xây dựng tượng nữ
thần có tên là Kalan Laksmi. Cùng với thời gian, tượng nữ thần Kalan Laksmi bị hư
hại. Ở góc tây-nam có chợ, sau này người Việt gọi là chợ Củi. Phía đông-nam, là vùng
đất Kanhu, người Chăm cho rèn dao kiếm và dụng cụ bằng đồng, người Việt sau này
gọi là Cần Húc - tiền thân của làng Văn Đông.
Thành Vệ là một di tích lịch sử có từ thế kỷ thứ IV. Có thể nói, Thành Vệ là một
di tích lịch sử và văn hóa vô cùng đặc sắc nhưng nay là bãi cát, chỉ còn lại trong sách
vở, cần phải có những nghiên cứu khảo cổ mới hy vọng có những sản phẩm trưng bày
cho du khách.
b4. Chú tượng Phước Kiều phường

Là phường đúc đồng, do chúa sãi Nguyễn Phúc Nguyên lập ra để đúc vũ khí,
nằm ở phía tây dinh trấn Thanh Chiêm. Tính đến nay, làng đúc đồng Phước Kiều đã
tồn tại 400 năm.
Vết tích còn lại đến ngày nay là nghề đúc đồng truyền thống và tên làng đúc
đồng Phước Kiều.
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b5. Chợ Củi

Chợ Củi và làng đúc gần nhau và có quan hệ mật thiết với nhau, bởi đúc đồng
cần rất nhiều củi. Chợ Củi (còn gọi là Sài Thị) có từ thời Quảng Nam còn là đất của
người Chăm. Chợ nằm ở bến Câu Lâu, phía tây nam của Dinh trấn Thanh Chiêm.
Dưới thời Chúa Nguyễn, đây là chợ đầu mối buôn bán nhiều mặt hàng thiết yếu
như: gỗ, củi, tơ tằm, đồ đồng Phước Kiều, gốm sứ và là chợ vệ tinh phục vụ cho cảng
thị Hội An. Về sau, Sông Chợ Củi đổi dòng chảy, đất lở làm mất dấu tích của chợ này,
tuy thế danh Chợ củi vẫn còn qua Xóm Chợ Củi tồn tại đến ngày nay.
Vị trí của Chợ Củi hiện nay là một bãi cát gần nhà thờ Đức bà Hiếu Chiêu
Hoàng Hậu thuộc thôn Đông Khương II, gần Thành Vệ (mặt thành phía tây của Dinh
trấn) và Làng đúc đồng Phước Kiều. Là khu chợ lớn nhất xứ Đàng Trong thời đó, bây
giờ chỉ còn di tích là xóm Chợ củi và bãi cát gần nhà thờ Đức bà Hiếu Chiêu Hoàng
Hậu thuộc thôn Đông Khương II.
b6. Kho muối

Cạnh Dinh thự (Hành Cung) là một khoảng đất có tên gọi là Kho Muối, nơi đây
là dãy nhà kho chứa muối, lương thực và ngân lượng…dùng để dự trữ và cung cấp cho
Dinh trấn Thanh Chiêm. Về sau nhà kho bị phá hủy và dân làng đã dựng nhà thờ tiền
hiền và đình làng Thanh Chiêm.
Di tích còn lại là nhà thờ tiền hiền và đình làng Thanh Chiêm nằm trong trường
PTCS Nguyễn Du.
b7. Nhà Lao

Nhà Lao xưa nằm cách Dinh thự khoảng 30 thước về phía Tây Bắc, là nhà lao
của chính quyền Đàng Trong. Nhà lao rộng khoảng 700 thước. Di tích còn lại là mô
đất trống vì dân làng kiêng kỵ không dám xây cất nhà cửa.
b8. Bãi tàu tượng

Tàu tượng là khu đất rộng nằm ở phía bắc của Dinh Thự. Xưa kia, đây là nơi
nuôi voi chiến và là bãi huấn luyện voi của đội tượng binh mạnh nhất xứ Đàng Trong
và vượt trội so với Tượng Binh xứ Đàng ngoài, do chính quan trấn thủ Quảng Nam chỉ
huy. Bãi Tàu tượng xưa nay đã bị dân làng chiếm làm đất thổ cư. Di tích không còn gì.
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b9. Mô súng

Trước kia, phía đông Dinh thự có mô đất cao dùng làm pháo đài đặt các sung
thần công hướng ra biển và sông Chợ Củi để bảo vệ mặt đông – bắc của Dinh trấn.
Nay chỉ còn là mô đất cao, ở ngay phía trước nhà thờ tộc Đinh Công (Thanh
Chiêm) hiện nay.
b10. Đàn Tiên Nông và Tịch Điền

Nơi các quan trấn thủ Quảng Nam làm lễ Tịch Điền. Xưa là một đàn đắp bằng
đất cách dinh trấn khoảng 700 thước về phía đông. Năm Minh Mạng thứ 14 (1833),
đàn được đại trùng tu. Thời này, đàn có bốn mặt vuông đều, 1 tầng, dài 3 trượng 3
thước, cao 2 thước 7, mặt trông về hướng nam, chung quanh có tường đất, mặt tiền và
tả hữu có mở một cửa, ngoài xây trụ bằng gạch. Phía đông bắc có xây thần hương (kho
thần), ở trước xây đình Thu cốc (đình chứa lúa), phía đông đàn có hai mẫu ruộng Tịch
điền, thu hoạch dùng vào việc cúng Tịch Điền.
Trong thời kỳ chống Pháp, đàn bị phá hoàn toàn. Đến năm 1956 dân làng cho
xây dựng lại, nhưng đến năm 1975 đàn lại bị phá lần nữa.
Nay không còn vết tích gì, chỉ còn lại trong ký ức được lưu truyền.
b11. Lầu Vọng Khuyết

Vọng khuyết nằm ở phía đông Dinh trấn, xưa kia là một vọng lầu cao có treo
trống và chiêng, nơi các quan lại của dinh Quảng Nam chầu vọng về phủ Chúa và kinh
đô Huế trong những ngày giỗ kỵ vua chúa nhà Nguyễn hay trong những dịp khánh tiết.
Bây giờ lầu vọng thành đất thổ cư, vết tích không còn gì.
b12. Gò Sài

Là một gò đất cao chứa củi để tránh ngập lụt, gần sông Chợ Củi.
Nay chỉ còn địa danh Gò Sài (còn gọi là Trạm Lai) nằm ở phía đông bắc Chợ
Củi với khoảng 40 hộ dân sinh sống.
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b13. Gò Sứ (còn gọi Gò Xử)

Xưa, Gò Xứ nằm cách Nhà Lao 700 thước về phía tây, gần miếu Âm hồn. Gò
đất này xưa kia mọc nhiều cây sứ, cây sim, cây mua, đây là nơi pháp trường, xử trảm
các tội phạm tử hình, vì thế gọi là Gò Xử.
Nay không còn vết tích gì.
b14. Căn cứ thủy quân Vạn Đông

Căn cứ thủy quân của đất Quảng Nam nằm dọc bờ bắc của sông Chợ Củi, từ
làng Cần Húc (Văn Đông ngày nay) tới làng Thanh Chiêm. Căn cứ thủy quân tọa lạc
trước mặt dinh trấn với hàng trăm thuyền chiến túc trực ngày đêm để bảo vệ dinh trấn
Thanh Chiêm và hỗ trợ Chính dinh ngoài Thuận Hóa. Đây là lực lượng thủy quân
hùng mạnh nhất xứ Đàng Trong, đã lập được những chiến công lẫy lừng:
- Đánh lui quân Chămpa xâm phạm bờ cõi phía nam năm 1611 và 1653
- Đánh tan hạm đội Hà Lan xâm lược cảng thị Hội An hòng tấn công Dinh trấn
từ phía tây.
- Cùng với thủy quân ở Chính dinh 7 lần đánh tan quân Chúa Trịnh (1627-1661)
Làng Cần Húc do nằm kề căn cứ Vạn Đông và nhiều trai tráng của làng được bổ
sung vào đội thủy quân nên được đổi tên là Vạn Đông. Sau này, người ta gọi là Văn
Đông cho thêm phần văn hoa.
Đến nay, căn cứ này không còn di tích gì nhưng vẫn còn đó địa danh Văn Đông,
là một xóm nhỏ của làng Thanh Chiêm.
b15. Chùa Long Hưng

Chùa Long Hưng do Chúa tiên Nguyễn Hoàng cho xây ở Quảng Nam vào năm
Nhâm Dần 1602. Theo tục truyền, chùa Long Hưng tọa lạc trên một vùng đất cao,
bằng phẳng, rộng khoảng 6 sào, nằm ở phía đông của Hành điện Cần Húc, kề với Mô
Súng. Năm 1753, do hư nát nên chùa Long Hưng không được sử dụng và chùa mới
được xây dựng tại làng Thanh Chiêm với tên gọi Hội Phước Thảo Am, sau gọi là Hội
Phước Tự. Địa danh Vườn Chùa đến nay vẫn còn và Vườn Chùa vẫn do Chùa Hội
Phước quản lý.
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b16. Chùa Hội Phước

Sau khi chùa Long Hưng không còn nữa, Hội Phước Thảo Am được xây dựng
tại vị trí cạnh Dinh Thự, nay vẫn còn, gần trường PTCS Nguyễn Du.
Theo Phú chúc cựu tích Hội Phước Tự còn lưu giữ thì Chùa Hội Phước bắt đầu
được xây dựng lớn vào đời vua Lê Cảnh Hưng năm thứ 14 (1753). Chùa do Hòa
Thượng Đại Sư Trừng Chiếu khai sơn tọa lạc ngay trên mảnh đất chùa Hội Phước bây
giờ. Đến năm 1771, Đàng Trong xảy ra cuộc nội chiến khiến Dinh trấn Thanh Chiêm
và bị tàn phá nặng nề. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khi không có các Hòa
thượng, tu sĩ trụ trì, chùa được làng Thanh Chiêm quản lý. Đến cuối mùa Xuân năm
Giáp Thìn (1964), Hội đồng Chư Tộc Phái làng Thanh Chiêm thống nhất bàn giao cho
Giáo hội Phật giáo Phước Thọ nâng cấp, trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng cho đến
ngày nay.
Chùa Hội Phước là công trình kiến trúc văn hóa cổ duy nhất còn tồn tại ở Thanh
Chiêm cho đến nay-sau gần 300 năm xây dựng.
Như vậy chùa Long Hưng và Chùa Hội Phước lần lượt đồng hành với Dinh trấn
Thanh Chiêm. Đến nay, di tích về hai ngôi chùa này vẫn còn qua di tích là Vườn Chùa
và Hội Phước Tự.
Chùa Hội Phước không chỉ đẹp về kiến trúc mà còn gắn bó chặt chẽ với một di
tích lịch sử đặc sắc là Dinh trấn Thanh Chiêm. Vì thế Chùa Hội Phước (Hội Phước Tự)
sẽ là điểm tham quan du lịch độc đáo.
b17. Bến Lội

Bến Lội nguyên là một bến nước bên bờ sông Chợ Củi, nơi tiếp xúc của 5 làng
có quan hệ với Vạn Đông: Thanh Chiêm, Phú Triêm, Uất Lũy, An Nhơn và Phú Châu
(đất của làng bị lở xuống sông nên địa danh làng Phú Châu không còn). Theo ký ức,
Bến Lội chỉ cách chùa Long Hưng (nay là Vườn Chùa) chừng 100m.
Bến nước Bến Lội không còn, nhưng địa danh xóm Bến Lội vẫn còn.
b18. Văn Miếu (còn gọi là Văn Thánh) và Trường Đốc

Là nơi tế tự Khổng Tử và là nơi cho các sĩ tử ăn, học trước khi ra Chính Dinh
(Thuận Hóa) để thi các khoa bảng.
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Văn Miếu đầu tiên là khoảng đất rộng chừng 40.000 mét vuông nằm ở phía tây
dinh trấn Thanh Chiêm và phía bắc của Chợ Củi.
Đến năm Minh Mạng thứ 6 (1825), Văn Miếu được dời đến Thanh Chiêm.
Trong kháng chiến chống Pháp, Văn Miếu ở Thanh Chiêm bị phá hủy hoàn toàn, chỉ
còn hai tấm bia đá dựng trước Văn Miếu ghi 4 chữ: Khuynh Cái, Hạ Mã. Văn bia của
Văn Miếu được lưu giữ tại Bảo tàng Điện bàn.
Nằm cạnh Văn Miếu ở Thanh Chiêm có một ngôi nhà 5 gian dùng làm nơi ăn
học cho các sĩ tử gọi là Trường Đốc. Khi Trường Đốc dời sang La Qua thì tên trường
được đổi thành trường Huấn, nay không còn di tích nữa. Nay di tích còn hai tấm bia
đá ghi 4 chữ Khuynh Cái, Hạ Mã.
b19. Đền Thờ Bà Vú

Nguyên là điện nữ thần Laksmi của người Chăm. Năm 1604, chúa tiên Nguyễn
Hoàng cho tận dụng gạch đá tại phế tích điện nữ thần Laksmi để xây dựng chùa Long
Hưng. Nhưng lưu dân người Việt, trên nền điện cũ, đã dựng lại đền với quy mô nhỏ
hơn (rộng 6 sào ta, khoảng 1.800 mét vuông), bên trong thờ tượng nữ thần Laksmi cũ
và gọi bằng đền bằng tên đậm chất Việt là Đền Bà Vú.
Vào năm 1904, Louis Finot, một học giả người Pháp, khảo sát đền Bà Vú ở làng
Thanh Chiêm đã phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp của pho tượng này. Bà Vú có đôi vú
căng đầy và cặp hông nở nang của tiên nữ, đang phô diễn một điệu múa với tám cánh
tay ôm quanh cơ thể tròn trịa, tinh khiết và cân đối. Hai năm sau (1906), tượng Bà Vú
bị trường Viễn Đông Bác Cổ đem về Pháp.
Hiện nay đền Bà Vú chỉ còn bệ thờ Bà Vú bằng đá sa thạch, một giếng cổ gọi là
Giếng Chùa và cây thị.
Liên quan đến Đền Bà Vú còn có tập cúng tá thổ của người dân Thanh Chiêm.
Tá Thổ theo nghĩa Hán-Việt là mướn đất hay thuê đất. Trước kia, khi tượng Bà Vú
chưa bị lấy đi, đền Bà Vú là nơi dân làng tổ chức cúng tá thổ hàng năm vào trung tuần
tháng 3 âm lịch và không ngày cố định.
Tại Thanh Chiêm, Bà Vú được xem là chủ đất và hóa thân thành Thần Đất. Qua
lễ cúng Tá Thổ (cúng đất) người Việt muốn gửi đến người Chăm và cả những vong
hồn một “thông điệp” khiêm nhường và mềm dẻo: coi những người Chăm là chủ nhân
cũ của đất Thanh Chiêm. Trong lễ cúng Bà Vú, Thần Đất được mời về để “đồng lai
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cộng hưởng”. Vì là cúng vị thần của người Chăm nên lễ cúng toàn là những món đặc
trưng của người chăm như: củ khoai lang nấu chín, ngọn rau lang luộc, chén mắm cái,
đĩa đậu phụng sống…và đặc biệt phải có tam sinh là: 1 con cua cái sống, 1 tợ thịt heo
sống và 1 quả trứng vịt sống.
Sau năm 1906, khi tượng Bà Vú bị đưa sang Pháp, dân làng không còn cúng tại
đền nữa mà làm tại các gia đình ở Thanh Chiêm.
Sự độc đáo của lễ cúng đất ở Thanh Chiêm nằm ở chỗ: Người dân Việt là người
chiến thắng nhưng lại đối xử khiêm nhường và cung kính với Champa là chủ cũ của
vùng đất.
2. Nhà thờ giáo xứ Phước Kiều
Toàn bộ nhà thờ nằm trên vùng đất Phước Kiều với diện tích 800m2, thuộc thôn
Thanh Chiêm 1, được xây dựng năm 1930.
Không chỉ là một Nhà thờ giáo xứ thờ André Phú Yên, người được Tòa thánh
Vatican phong Á thánh, mà quan trọng hơn, đây là di tích liên quan đến hai cố đạo
Francesco de Pina, Alexandre de Rhodes và những hoạt động khai sáng và hoàn thiện
chữ Quốc Ngữ của hai vị này. Đây là nơi Francesco de Pina (người Bồ Đào Nha) đến
sinh sống, giảng đạo, học tiếng và biên soạn ra bộ chữ tiếng Việt. Ông đã ở đây từ
1617 đến khi mất 1625. Là nơi, Alexandre de Rhodes, người soạn bộ Tự điển Bồ - La Việt đầu tiên, được xem là người khai sáng chữ Quốc Ngữ, đã học tiếng Việt và hoạt
động ở đây một thời gian dài. Vì vậy, có thể nói Nhà thờ Phước Kiều, ngôi nhà thờ cổ
ấy, là cái nôi của tiếng Việt.
Phía sau nhà thờ, gần sát hàng rào nhà dân có 3 ngôi mộ chia thành 2 khu vực
cách nhau khoảng 5m. Một cái nằm riêng lẻ còn 2 cái nằm gần nhau. Cả 3 ngôi mộ này
xây theo kiểu “mộ rùa”. Phía trước có trồng cây thánh giá bằng xi măng mới làm và
không hề thấy ghi chú tên tuổi ai cả.
Theo suy đoán, 3 người nằm dưới đó phải là người có liên quan đến công giáo
và là người của nhà thờ, họ mất vào khoảng thời gian thế kỷ 17,18 (do kiểu mộ này với
kiểu mộ 3 thương gia Nhật Bản thế kỷ 17 được chôn ở Hội An là gần giống nhau cả về
kích thước, vật liệu và kiểu xây). Cũng theo suy đoán, những người mất đó không phải
là người địa phương. Bởi nếu là dân địa phương khi mất sẽ được chôn ở những mảnh
vườn, ruộng hay khu vực mồ mả gia tộc của gia đình. Nhiều khả năng đó là mộ các
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giáo sĩ nước ngoài có gắn bó với Kitô giáo và sự khai sinh chữ quốc ngữ ở Thanh
Chiêm. Quan sát 3 ngôi mộ, có lẽ ngôi mộ nằm đơn lẻ là mộ của F.Pina vì năm ông
mất (1625) không thấy cha đạo nào mất nữa. Hai ngôi mộ kia có thể là người có mối
quan hệ với nhau (bà con, bạn bè) hoặc thời gian mất gần nhau. Những suy đoán cũng
chỉ là giả thuyết, có thể đúng và có thể sai. Tuy nhiên sự tồn tại 3 ngôi mộ cổ ở nhà thờ
Phước Kiều đã rất lâu nhưng không nghe ai đề cập, tìm hiểu. Dù vậy, trong du lịch,
nhiều khi truyền thuyết, sự kiện đang trong vòng nghi vấn vẫn có sức hút du khách
không kém, có khi còn mạnh hơn các sự kiện đã chứng thực rõ ràng.

Hình 1.2: Các ngôi mộ cổ trong Nhà thờ giáo xứ Phước Kiều
Theo dự tính của Giáo phận, vì vùng đất này gắn liền với sự nghiệp sáng chế
chữ Quốc Ngữ của hai vị thừa sai thời danh, Cha Francesco de Pina và Cha Alexandre
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de Rhodes nên Đền Thánh Phước Kiều sẽ được xây dựng lại khang trang, thành nơi
hành hương tôn giáo và tham quan văn hóa.
3. Các đình, chùa, miếu mạo
a. Các ngôi chùa

Ngoài Hội Phước tự đã mô tả ở trên và Chùa Nhơn An trên đường huyện DH2,
thuận lợi cho việc ghé lại của du khách, chúng ta có thể kể đến hai ngôi chùa Phước
Khánh và Phú Thọ.
a1. Chùa Phước Khánh

Chùa quay về hướng Đông Bắc, tọa lạc trên khu đất rất rộng, với tổng diện tích
khoảng 700 m2 ngay trong khu dân cư thôn Đông Khương 1, xã Điện Phương, gần
Quốc lộ 1A, tiện cả cho khách tham quan theo đoàn sử dụng ô tô 50 chỗ.
Chùa được khởi công xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 6, tức năm 1745. Qua
nhiều lần bị phá hủy, di dời. Chùa Phước Khánh hiện nay là ngôi chùa được chuyển
đến và xây lại năm 1990 trên ngôi nhà của ông Hồ Tế đã cúng dường.
Chùa hiện nay được xây dựng theo lối kiến trúc lầu gác hai tầng. Mặt tiền chùa
và cổng tam quan trang trí đắp nổi các phù điêu hoa văn hoa lá cách điệu. Bên trong
chia thành 3 khu: Phía trước điện thờ Phật, nhà sau nhà Tổ và nhà linh, bên phải nhà
trù (bếp chùa), nhà tăng. Diện tích điện thờ khoảng 100 m 2, tọa lạc trên một nền sân
cao hơn thế đất khu vực xung quanh khoảng 1m. Có giá trị nhất về mỹ thuật là trang trí
bên ngoài chùa và cổng tam quan.
Nhìn chung, đây là ngôi chùa không lớn về quy mô và mới được xây dựng lại
nhưng lối kiến trúc độc đáo và kết hợp với trang trí phù hợp, đã tạo sự bề thế và khang
trang cho ngôi chùa. Chùa có vai trò quan trọng đối với tâm linh của bà con nơi làng
quê luôn bị tác động bởi thiên tai này. Sự hiện diện của ngôi chùa là bằng chứng sinh
động về những thăng trầm của lịch sử địa phương và lòng tôn sùng Phật pháp của các
thành viên trong làng.
Tuy không tạo nên điểm thu hút riêng biệt nhưng Chùa sẽ góp phần tạo hình ảnh
chung của du lịch làng nghề, làng quê.
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a2. Chùa Phú Thọ

Là một trong số rất ít chùa ở thôn Triêm Tây. Chùa được xây dựng vào những
ngày đầu lập ấp tại Trường Thọ và Phú Hòa thuộc làng Phú Triêm như là lăng miếu để
thờ phụng các bậc tiền nhân đi trước. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt,
lăng miếu thờ này vẫn tồn tại. Vào năm 1960, dân làng vẫn hướng về lăng miếu nhưng
vỏn vẹn không được 10 người. Vì vậy, họ phải đi ghe đến lễ tại chùa Phú Triêm, xã
Vĩnh Thọ (nay là chùa Nhơn An).
Về sau, dân làng xin phép Giáo hội Phú Triêm lập chúng Phật Đường tại thôn
nhà. Đến năm 1964, người dân xây mới, rộng rãi hơn và đổi tên thành Niệm Phật
Đường. Năm 1966, dân làng chung tay góp sức xây dựng nên ngôi chùa, lấy tên hai
xóm để đặt tên cho chùa.
Chùa Phú Thọ là một ngôi chùa nhỏ có diện tích khoảng hơn 500m2, tọa lạc
trong làng quê yên tĩnh, trong lành nên cả ngày đều có tiếng chim hót, bướm lượn vờn
quanh vườn hoa.
Chùa Phú Thọ nằm sâu trong làng Triêm Tây hấp dẫn du khách ở sự thanh tịnh
của không gian Phật pháp và không khí trong lành, mát mẻ nơi làng quên yên bình.
b. Đình làng
b1. Đình làng An Quán

Đình làng An Quán hiện tọa lạc trên khu đất rất rộng khoảng 700 m2, thuộc thôn
Đông Khương 1, xã Điện Phương, Huyện Điện Bàn. Diện tích nội điện khoảng 100
m2. Cũng như bao ngôi đình khác ở Việt Nam, đình quay về hướng Tây Nam – hướng
bờ sông Thu Bồn và cách bờ sông khoảng 20m.
Đình được xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 6 (tức năm 1746). Ngôi đình hiện
tại được xây dựng lại vào khoảng năm 2002.
Đình là kiến trúc tâm linh là nơi thờ cúng thần Thành Hoàng làng của cư dân
làng An Quán (Đông Khương 1). Nhưng khác với những ngôi đình khác, đình An
Quán, ngoài chức năng là nơi thờ Thành Hoàng làng và là nơi sinh hoạt văn hóa cộng
đồng, từ khoảng đầu những năm 1950, đình An Quán còn là nơi thờ Phật (do chùa
Phước Khánh bị hủy hoại, nên người ta đã tạm thỉnh Phật để thờ tại đình này). Sau đó,
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đình còn “gánh” thêm trọng trách là nơi thờ Tiền Hiền làng. Đình cũng từng là nơi đào
tạo các nghệ nhân tuồng nổi tiếng (Nghệ sĩ tuồng Tống Phước Phổ, Nguyễn La...).
Trước những biến động của lịch sử và tác động của thiên tai, đình đã nhiều lần
bị phá hủy hoàn toàn. Vị trí đầu tiên ngôi đình tọa lạc hiện đã nằm sâu dưới lòng sông
Thu Bồn. Ít nhất đình đã được xây dựng lại lần nhất thời vua Gia Long. Năm 1968,
đình bị bom Mỹ đánh sập hoàn toàn và ngôi đình hiện tại được dân làng phục dựng
vào khoảng năm 2002.
Đình An Quán hiện có khá khiêm tốn với lối nhà 3 gian không chái, bộ khung
đình bao gồm cột, vì kèo, xà ngang, xà dọc và đều làm bằng bê tông nhưng đây là nơi
chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử và là nơi các chư họ tộc trong làng thể hiện lòng tri ân
những bậc tiền nhân.
Lễ cúng thần Thành Hoàng làng và Tiền hiền được tổ chức vào ngày 16 tháng
giêng AL.
b2. Đình làng Đông Khương

Đình làng Đồng Khương trước đây, tọa lạc trên khu đất rất rộng, với tổng diện
tích khoảng 3000 m2, nhưng nay chỉ còn khoảng 500 m 2 thuộc thôn Đông Khương 1.
Đình quay về hướng Tây Bắc.
Ngôi đình xây dựng năm Thành Thái 16, vẫn giữ kiến trúc nguyên trạng nhưng
đang bị xuống cấp nghiêm trọng.
Đình làm theo lối nhà 3 gian 2 chái. Mái đình lợp ngói âm dương. Tường đình
xây bằng gạch. Bộ khung đình làm hoàn toàn bằng gỗ mít, với bộ vì kèo, xà ngang, xà
dọc và có 24 cột gỗ mít được đặt trên những viên đá táng hình bát giác rất chắc chắn.
Trong đình, ba gian, mỗi gian có 1 khóm thờ, mỗi khóm có một bài vị. Trên xà dọc
ngôi đình, treo 8 bức biển sơn son, thiếp vàng. Ở các hàng cột hậu có trang trí 3 đôi
câu đối cổ. Nhìn chung, điêu khắc trang trí đình làng Đông Khương không cầu kỳ như
các đình làng Bắc Bộ, thể hiện những hình ảnh gần gũi với cuộc sống thực, phản ánh
một tâm hồn hết sức bình dị và lối sống mộc mạc của người dân nơi đây.
Đình thờ vị thần Thành Hoàng làng và thờ vị Tiền hiền và Quan Võ. Ngày kỵ
tiền hiền làng hàng năm là ngày 10 tháng 3 và ngày 10 tháng 7.
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Là Ngôi đình cổ có từ thời Vua Thành Thái thứ 16, là di tích có bề dày lịch sử,
minh chứng tiêu biểu cho một giai đoạn thăng trầm của lịch sử quốc gia nói chung và
địa phương nói riêng. Đây là tài nguyên văn hóa rất có giá trị cần được bảo vệ và tôn
tạo. Có thể đưa vào chương trình tham quan tại Đông Khương.
b3. Đình làng An Nhơn

Đình làng An Nhơn tạo lạc tại đội 6, thôn Thanh Chiêm. Đình làng và nhà hội
hương nằm trong khuôn viên 2000m 2
Đình được xây dựng vào năm Gia Long thứ 9 (1810). Đến năm Thành Thái thứ
12 (1990) ngôi đình bị sông chợ Củi xâm thực có nguy cơ bị sạt lở nên các vị chức sắc
và dân làng đã tham gia đóng góp công sức, tiền của để di dời ngôi đình đến vùng đất
xứ Lương Hoa thuộc phía tây của làng (vị trí ngôi đình hiện nay). Đến năm 1999, do
ngôi đình đã mục nát và có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, địa phương và bà con tiến hành
việc trùng tu ngôi đình theo yêu cầu giữ nguyên hình thức kiến trúc cổ.
Ngôi đình được kiến trúc ba gian, hai chài nhỏ, hậu tẩm thờ Thành Hoàng, phía
ngoài hậu tẩm hai bên thờ Tiên Hiền, Hậu Hiền, phía bên trái ngoài đình làng từ trong
ra có nhà hội hương.
Khác với nhiều ngôi đình khác, Đình làng An Nhơn là nơi lưu giữ hệ thống sắc
phong dưới thời triều Nguyễn và đến nay các sắc phong ấy vẫn còn nguyên vẹn. Ngày
17/4/2014 Đình làng An Nhơn được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh (thành phố).
Hằng năm, ngày 10 tháng giêng âm lịch là ngày lễ hội của làng.
c. Miếu thờ, nhà thờ tộc, nhà cổ
c1. Miếu thờ Bà Đoàn Quý Phi

Tên gọi khác: Nhà thờ Đức bà Hiếu Chiêu Hoàng hậu
Miếu thờ Bà tọa lạc trên tổng diện tích khoảng 1.410 m2 tại thôn Đông Khương
2, xã Điện Phương, Huyện Điện Bàn.
Miếu thờ Bà được chúa Nguyễn Phúc Hiền xây dựng. Từ khi thành lập cho đến
nay, miếu đã qua nhiều lần trùng tu lớn. Dù vậy, ngôi miếu vẫn giữ được nét khang
trang qua phong cách kiến trúc và trang trí truyền thống của dòng tộc họ Đoàn. Lần
trùng tu cuối là vào năm 2000.
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Công trình Miếu Bà ngày nay chia thành 2 khu vực, Miếu thờ Bà và khu nhà ở
của gia đình con cháu hậu duệ của Bà. Miếu được bao bọc bằng tường bao, cổng ngõ
làm bằng gạch và xi măng. Ngôi Miếu thờ Bà làm theo lối chữ Nhất với mái cong hình
thuyền, đặt trên nền miếu cao 5 cấp, 3 gian và 2 chái nhỏ. Trên mỗi gian đối diện với
khóm thờ có treo biển sơn màu đỏ chữ thiếp vàng. Trong đó, đáng chú ý bức biển treo
trên gian giữa đối diện khóm thờ Bà, có ghi là “Hộ Quốc Tý Dân”. Đây là sắc phong
của vua Nguyễn cho ông Nội của Bà, tiền hiền làng. Miếu trang trí khá côn g phu bằng
mảnh ghép sành sứ tráng men, các bức phù điêu và tranh phong cảnh. Toàn bộ khung
chịu lực ngôi miếu làm bằng vật liệu bê tông giả gỗ, cột tròn thon vuốt về hai đầu, đặt
trên các viên đá tảng. Mái lợp ngói mũi tên và nền lát gạch tráng men. Cửa gỗ lồng
kính. Trong miếu tạo không gian ấm cúng và gần gũi. Trong ngôi Miếu có 3 khóm thờ,
mỗi khóm đặt một bài vị. Trong đó, khóm thờ Bà đặt ở gian giữa.
Trong trục du lịch Đông Tây từ Cù lao Chàm lên Mỹ Sơn, một chủ đề cần được
khai thác là nghề trồng dâu, nuôi tằm. Các chương trình du lịch thường khai thác các
điểm như bãi dâu ven sông Thu Bồn, làng trồng dâu, nuôi tằm, quay tơ La Tháp, làng
dệt tơ tằm Duy Trinh, các shop và may hàng lụa tại Hội An. Trong chương trình du
lịch này, sẽ thú vị hơn nếu đưa vào điểm tham quan Miếu Bà mà nhân vật được tôn thờ
là Đức Bà Hiếu Chiêu Hoàng Hậu, còn gọi là “Bà Chúa Tàm Tang”. Tương truyền, Bà
là thiếu nữ xinh đẹp, đôn hậu và có tài thơ văn, là người có công lớn trong việc khuyến
khích dân làng trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa ở xứ Đàng Trong, nên Bà được dân
gian Quảng Nam tôn xưng bà là “Bà Chúa Tàm Tang”.
c2. Các ngôi nhà cổ hơn 100 năm

Các ngôi nhà cổ trên địa bàn thôn đều có niên đại trên 100 năm. Về kiến trúc,
nhà thường được xây thành các khu liền kề nhau, hợp thành hình chữ L. Chính giữa là
nhà chính 3 gian có đặt bàn thờ tổ tiên và bộ bàn ghế gỗ hoặc tấm phảng lớn bằng gỗ.
Khu nhà bên trái thường là khu vực sinh hoạt, nhà bếp và nhà kho. Nhà có lớp mái
ngói âm dương, thường được sơn tường vàng, cửa gỗ. Phía trước nhà có sân rộng và
cổng tường bao quanh. Cổng vào nhà thường được xây có chạm khắc nổi hoa văn,
hoặc chạm khắc hoa văn lên khung cửa gỗ.
Tại thôn Triêm Tây, các ngôi nhà cổ đều không có người sinh sống.
Nhà cổ của ông Phú Ba (hoặc Phố Ba) được tu sửa và sử dụng làm từ đường của
họ tộc, đóng cửa quanh năm, họ hàng chỉ về khi có đám, giỗ.
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Nhà cổ của ông Võ Đại Tôn bỏ hoang đã lâu, lối dẫn vào nhà cây cối mọc um
tùm. Trong một cơn bão năm 2013, một phần mái ngói của ngôi nhà bị bão cuốn bay,
đến nay vẫn còn nguyên trạng. Được biết, hiện con cháu ở xa, việc tu sửa ngôi nhà
không được chú trọng.
Các ngôi nhà cổ này hiện được người dân tận dụng phần sân để phơi cói. Tình
trạng xuống cấp khá nghiêm trọng, đặc biệt là phần gỗ của ngôi nhà, nếu không có
biện pháp tôn tạo và giữ gìn thì gây nguy hiểm cho người và sụp đổ là điều khó tránh
khỏi.
c3. Giếng cổ

Giếng cổ ở thôn Thanh Chiêm có cấu trúc của những giếng cổ Chăm độc đáo,
trên miệng tròn, dưới vuông. Các giếng này nước vẫn trong xanh, còn được người dân
sử dụng và sẽ là điểm tham quan thú vị khi đưa vào kết hợp với các địa điểm khác ở
Thanh Chiêm.
Giếng cổ thứ nhất nằm cách phía Đông nhà thờ tổ Phước Kiều khoảng 100 mét.
Trừ phần bờ giếng do gia chủ xây để tránh tai nạn, phần dưới hoàn toàn là dấu ấn
Champa.

Hình 1.3: Giếng cổ nằm cách phía Đông nhà thờ tổ Phước Kiều 100 mét
Giếng cổ thứ hai nằm cách phía Nam nhà thờ Phước Kiều khoảng 50 mét. Cách
một con lạch, là một giếng đá hoàn chỉnh rất đẹp.

1.2.2.2. Tài nguyên văn hóa phi vật thể
1. Ngành nghề tiểu thủ công mỹ nghệ
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a. Cơ sở sản xuất Gốm đất nung Lê Đức Hạ

Cơ sở sản xuất gốm đất nung Lê Đức Hạ, rộng khoảng 2000 m2, nằm ở xóm
Chợ Củi, thôn Đông Khương, bên bờ sông Thu Bồn.
Cơ sở được xây dựng vào năm 2000. Đây không phải là nghề truyền thống của
địa phương, nhưng là cơ sở sản xuất gốm nung có thương hiệu nổi tiếng cả nước. Đây
là cơ sở sản xuất gốm đất nung thủ công đơn thuần không sử dụng hóa chất với hai
dòng sản phẩm:
+ Sản phẩm trang trí: các phù điêu ốp tường trang trí kiến trúc, các đèn gốm, tượng
(tượng nam và tượng nữ độc đáo)
+ Sản phẩm độc bản: Các lọ hoa được thổi vào những hình tượng mang tính chất tâm
linh trừu tượng và tín ngưỡng phồn thực.
Hiện nay, cơ sở sản xuất này có hệ thống phân phối với 30 điểm bán trên khắp
cả nước. Chủ nhân lò gốm đất nung Lê Đức Hạ, đã được nhà nước vinh danh là 1
trong 16 Nghệ nhân ưu tú năm 2013.
Tại cơ sở sản xuất này có thể khai thác du lịch ở cả 3 mức độ từ đơn giản đến
phức tạp: trưng bày và bán sản phẩm; tham quan quy trình sản xuất và cho khách tham
gia sản xuất ở một số công đoạn đơn giản.
Tuy nhiên, hiện nay, nhà xưởng khá tạm bợ, được thiết kế chỉ để sản xuất đơn
thuần, không định hướng khai thác khách du lịch. Muốn khai thác du lịch cần đầu tư
nâng cấp nhà xưởng, tổ chức lại dây chuyền sản xuất, cải tạo môi trường cảnh quan
xung quanh, xây dựng hệ thống chiếu sáng.
b. Cơ sở chạm khắc gỗ Mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp

Tên gọi khác: Công ty TNHH Nguyễn Văn Tiếp
Cơ sở thủ công mỹ nghệ chạm khắc gỗ Nguyễn Văn Tiếp, rộng 1200 m2, xưa
thuộc làng Đông Yên, Chợ Củi, nay là thôn Đông Khương.
Nghề mộc thủ công mỹ nghệ của cơ sở này có lịch sử phát triển từ những năm
đầu thế kỷ XX, tính đến thế hệ hiện tại là đời thứ tư kế nghiệp. Dù trải qua những
thăng trầm của lịch sử, nhưng gia đình vẫn còn gắn bó với nghề của cha ông với một
lần trùng tu lớn nhất là năm 1998.
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Cơ sở mộc thủ công mỹ nghệ được chia thành 3 khu vực là khu sản xuất, khu
nhà ở của gia đình và khu bảo tồn. Không chỉ là nhà ở, nhà xưởng, bản thân kiến trúc
của cơ sở và các sản phẩm trưng bày cũng có thể tạo nên một điểm tham quan thú vị.
+ Khu sản xuất: rộng khoảng 300m2, tổ chức dây chuyền của các công đoạn chủ yếu
trong chạm khắc, tạc tượng gỗ với gần 30 công nhân, nghệ nhân.
+ Khu nhà ở, rộng khoảng 400 m2. Được thiết kế theo lối 5 gian, với bộ khung sườn
mái bằng gỗ, mái lợp ngói Hạ Long, tường bằng xi măng, nền gạch men, cột bê tông
giả gỗ. Cổng và cửa hoàn toàn làm bằng gỗ kiền kiền.
+ Khu nhà bảo tồn: Đây là kiến trúc có giá trị về kiến trúc, được làm theo lối nhà
rường truyền thống 48 m2, ba gian không có chái hạ hiên chạm đầu rồng, mái lợp ngói
Hạ Long, nền lát gạch bát tràng; cửa cổ theo lối “buồng khoa” (cửa có 4 cánh/ mỗi
gian, có song xích thông gió). Bộ vì kèo gỗ chạm hoa văn trang trí.
Trong nhà ở, cửa ra vào, vì kèo, gian thờ gia tiên đều được trang trí bằng những
họa tiết chạm nổi với các đề tài truyền thống có giá trị. Tại đây còn có bộ trường kỷ
làm bằng gỗ mùn, chạm lọng, đề tài tứ quý mai lan cúc trúc có từ năm 1981 và bộ xa
lông làm bằng gỗ mùn chạm hoa văn và khảm xà cừ. Đặc biệt, còn có pho tượng Phật
bà Quan Thế âm, tạc trên chất liệu gỗ rễ cây dỗi, cao 1m67. Pho tượng này đã được
đưa đi trưng bày trong lễ hội 1000 năm Thăng Long.
Trong Nhà bảo tồn, trên ban thờ cổ thờ cụ tổ của gia đình là cũng là cụ tổ nghề
có treo tấm biển “Nghiệp đức trường lưu” (“Đức nghề lưu lại mai sau”). Tại đây, gia
đình còn bảo tồn, trưng bày bộ đồ nghề của cụ tổ bao gồm cưa, đục, bào, rìu... và một
rương xe (loại rương có bánh xe), đây là rương đựng tài sản quý và cũng là giường
ngủ.
Hiện nay, cơ sở này phát triển thêm một khu mới rộng hơn kế bên khu cũ để tổ
chức không gian sản xuất và khu trưng bày bảo tồn khỏi khu nhà ở gia đình nên sẽ
rộng rãi, khang trang, thuận lợi cho khai thác du lịch hơn.. Các công trình kiến trúc ở
khu mới sẽ được mang sang, giữ nguyên kiến trúc như trước kia.
Cơ sở chạm khắc gỗ Mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp là cơ sở được xây dựng trau
chuốc, định hướng khai thác du lịch khá rõ. Tại đây có thể khai thác du lịch ở cả 3 mức
độ: trưng bày và bán sản phẩm; tham quan quy trình sản xuất và có thể xem xét tổ
chức cho khách tham gia sản xuất ở một vài công đoạn đơn giản.
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c. Nghề đúc đồng, Nhà trưng bày sản phẩm đúc đồng và Nhà thờ tổ Phước Kiều

Nghề đúc đồng là nghề truyền thống lâu đời nhất và nổi tiếng nhất của Điện
Phương. Nếu tính từ đời ông Dương Ngọc Chúc đến đời ông Dương Nhi (sinh năm
1918) nghề đúc đồng đã truyền được 17 đời như vậy, ước tính nghề đã trên 400 năm
lịch sử. Nhà thờ tổ nghề đúc đồng Phước Kiều hiện nay nằm ở thôn Thanh Chiêm, thờ
cả 12 vị tiền hiền thuộc 12 tộc họ của làng gồm các họ: Dương, Nguyễn Ngọc, Lê,
Trần Văn, Phạm Viết, Đoàn, Đỗ…, trong đó năm họ có làm nghề đúc đồng. Qua thời
gian và chiến tranh, nhà thờ đã được người dân tu sửa nhiều lần.
Huyện Điện Bàn đã đầu tư gần 4 tỷ đồng xây dựng Nhà trưng bày để trưng bày
các sản phẩm đúc đồng đặc trưng nhằm phục vụ khách tham quan. Theo thiết kế, tại
đây khách du lịch có thể tìm hiểu về văn hóa làng nghề, sự hình thành, các lễ hội của
làng nghề và các sản phẩm của làng nghề đúc đồng Phước Kiều tại đây.
Ngày 12 tháng Giêng (âm lich) hằng năm là ngày giỗ tổ nghề, ngài Không Lộ
Giác Hải. Nghi lễ cung kính của dân làng diễn ra trong tiếng ngân vang của chiếc đại
hồng chung được đúc từ thời Tự Đức 11 (1858).
Mức độ hấp dẫn của nghề đúc đồng và Nhà thờ tổ Phước Kiều đối với du khách
là rất cao. Hơn nữa, Nhà thờ tổ gần nhà thờ giáo xứ Phước Kiều, gần hai giếng cổ
Chăm nên khá thuận lợi cho việc đưa vào chương trình tham quan du lịch.
d. Làng nghề chiếu chẻ Triêm Tây

Dệt chiếu chẻ Triêm Tây là một làng nghề truyền thống ở thôn Triêm Tây.
Việc định cư tại đây diễn ra từ năm 1878 với sự vận động, lôi kéo của ông Lê
Doãn Kiệt trên vùng đất bồi tụ màu mở của sông Thu Bồn, nơi còn gọi là xóm Cồn với
tên gọi sơ khai là ấp Tân Lập.
Với đay, lát tại chỗ, nghề dệt chiếu cũng về theo và duy trì phát triển cho đến
ngày nay. Xưa kia, dân làng dệt chủ yếu là 3 loại: chiếu bông chữ thọ, chiếu Tầu và
chiếu trổ bông bèo trong đó chiếu bông chữ thọ là khó dệt nhất.
Làng nghề truyền thống chiếu chẻ Triêm Tây là một trong ba làng nghề truyền
thống, TTCN của xã Điện Phương được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận và đang
duy trì hoạt động.
Trước đây, vào những năm sau 1975, 100% hộ trong làng tham gia làm nghề dệt
chiếu và đan lát do ông cha để lại. Lúc đó, nhà nhà dệt chiếu, đi khắp thôn, từ làng trên
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xóm dưới đều rực rỡ sắc màu chiếu cói đầy sân. Hiện nay, hầu như gia đình nào ở
Triêm Tây cũng có khung dệt chiếu. Lao động dệt chiếu chủ yếu có độ tuổi ngoài 40
tuổi, người càng cao tuổi càng ham thích và có tâm với nghề. Các em học sinh, sinh
viên ngoài giờ lên lớp còn có thể về phụ giúp ông bà, cha mẹ dệt chiếu kiếm thêm thu
nhập. Tuy nhiên, đến nay, số người biết kỹ thuật dệt chiếu chữ Thọ, chiếu trổ bông bèo
trong thôn không nhiều, chủ yếu là những cụ già có tay nghề lâu năm và hiện nay đa số
đều dệt chiếu chẻ, thường thu nhập cao hơn nhờ dệt nhanh và nhiều, đầu ra lại ổn định
hơn.
Người dân tiến hành sản xuất theo hộ gia đình và tự tìm đầu ra cho sản phẩm
của mình. Khách hàng chủ yếu là các thương lái đến làng thu mua mang đến nơi khác
tiêu thụ.
Liên tục trong những năm qua diện tích cói dệt chiếu của người dân Triêm Tây
bị thu hẹp dần do bị bồi lấp sạt lỡ, hiện nay chỉ còn chưa tới 1,5 ha. Nguyên liệu sản
xuất chiếu phải mua lại từ các nơi với giá thành cao. Nghề dệt chiếu chủ yếu lấy công
làm lời, vừa là kế sinh nhai vừa là truyền thống của cha ông. Hiệu quả kinh tế đến từ
nghề dệt chiếu chẻ thấp khi giá cói ngày càng cao, nguồn cung cói lại hiếm hoi hơn.
Yêu cầu đầu tư thiết bị dệt chiếu hiện đại đòi hỏi vốn lớn (khoảng 30 triệu), yêu cầu
phải biết kỹ thuật vận hành và sửa chữa, phụ thuộc vào việc cung cấp điện nên chưa
khuyến khích người dân đầu tư.
Tuy nhiên, với phát triển du lịch, nghề chiếu chẻ có một hướng đi mới. Cảnh
quan, lối sống, nghề dệt chiếu chẻ Triêm Tây thu hút khách du lịch đến tìm hiểu lịch
sử, các giá trị truyền thống về văn hóa, kinh tế - xã hội của làng nghề truyền thống
chiếu chẻ Triêm Tây. Du khách được tham quan, chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ
công mỹ nghệ chiếu chẻ được thực hiện từ chính bàn tay của các nghệ nhân trong làng,
ngay giữa không gian đồng quê thuần Việt, yên bình, mát mẻ của Triêm Tây. Ngoài ra,
khách du lịch có thể hòa mình vào cuộc sống cộng đồng bằng việc tự tay mình làm
chiếu với sự hướng dẫn của người dân, tăng trải nghiệm du lịch cho du khách.
Về thái độ với nghề, đến nay, người dân Triêm Tây vẫn gọi dệt chiếu là một
nghề “mát mặt”, người nghệ nhân có đầy đủ nguyên liệu thì chỉ ngồi trong nhà và dệt.
Làng nghề truyền thống Triêm Tây kết hợp với các tài nguyên du lịch khác trong thôn
hình thành một điểm đến du lịch đặc trưng, mang đậm giá trị nhân văn là điều có khả
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năng hiện thực và Dự án du lịch cộng đồng tại Triêm Tây do ILO và UNESCO hỗ trợ
đang chứng tỏ điều này.
e. Làng nghề truyền thống bánh tráng Phú Triêm

Tại thôn Triêm Trung – xã Điện Phương, làng nghề truyền thống bánh tráng Phú
Triêm đã tồn tại hàng trăm năm và duy trì phát triển cho đến bây giờ.
Thời trước, làng Phú Chiêm (hay còn gọi là Phú Triêm) là một ngôi làng nhỏ,
chỉ có vài chục hộ gia đình ở rải rác, sinh sống bằng nghề nông. Bước vào đầu thế kỷ
XX, trước thực trạng khó khăn về đời sống, một số hộ gia đình mới nảy ra ý định tráng
bánh bán lấy tiền. Họ không làm quanh năm mà chủ yếu trong thời gian rảnh rỗi khi
mùa màng đã thu hoạch xong, coi như đó là công việc phụ. Bánh tráng với danh xưng
là bánh tráng Phú Chiêm ra đời, chẳng mấy chốc được người tiêu dùng ưa chuộng.
Nhiều tiệm bán cao lầu ở phố cổ Hội An là khách hàng thường xuyên của những hộ
làm bánh tráng này. Thị trường thứ hai là ở các chợ ở vùng xung quanh, đặc biệt là chợ
Lai Nghi. Không những thế, bà con làng xóm khi có giỗ chạp, tiệc tùng, họ thường
chọn mua hay đặt những gia đình làm bánh ở chính gốc Phú Chiêm.
Làng nghề truyền thống bánh tráng Phú Triêm là một trong ba làng nghề truyền
thống, tiểu thủ công nghiệp của xã Điện Phương được UBND tỉnh Quảng Nam công
nhận và đang duy trì hoạt động.
Theo thống kế năm 2000, cả làng có gần 600 hộ thì đã có gần 200 hộ hành nghề
quanh năm. Đó là chưa kể 30% chỉ làm trong những tháng mùa mưa. Như vậy, vào
thời kỳ cao điểm, cả làng có khoảng 400 hộ hành nghề. Hiện nay, làng nghề bánh tráng
Phú Triêm không còn đông đúc như trước nhưng vẫn có gần một nửa các hộ ở thôn
Triêm Trung vẫn tâm huyết giữ nghề truyền thống này.
Sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương khiến cho nhiều
người dân, đặc biệt là lớp trẻ không còn mặn mà với việc giữ gìn và phát huy làng
nghề truyền thống. Mặt khác, với tình hình hoạt động nhỏ lẻ theo hộ gia đình, việc
phát triển theo hướng thương mại, chạy theo lợi nhuận có nguy cơ khiến cho các giá trị
của làng nghề truyền thống không còn nguyên vẹn như trước. Điều đó đồng nghĩa với
việc câu chuyện chung nhau hợp tác thành một hiệp hội làng nghề bánh tráng và mì
Quảng sẽ gặp khó khăn hơn do những xung đột về lợi ích.
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Xét trên phương diện du lịch, làng nghề truyền thống bánh tráng Phú Triêm thu
hút khách du lịch bởi các giá trị văn hóa lịch sử của nó, biểu hiện quá trình phát triển
đời sống kinh tế - xã hội của một bộ phận người dân ở làng Triêm Trung từ xưa đến
nay. Đặc biệt, những giá trị “nếm được” của tài nguyên du lịch này sẽ hấp dẫn du
khách đến tham quan và tìm hiểu. Khách du lịch sẽ trực tiếp thưởng thức hương vị
truyền thống của bánh tráng và mì Quảng Phú Triêm danh tiếng ngay tại “cái nôi” của
những đặc sản này.
Ngoài ra, điểm hấp dẫn của làng nghề truyền thống này còn ở sự “trải nghiệm
được” của nó. Khách du lịch có thể vừa trực tiếp tham gia các hoạt động tráng mì, thái
mì vừa tận hưởng không khí yên bình, trong lành của làng quê nông thôn Triêm Trung
và hòa mình vào đời sống giản dị mà vui vẻ của người dân nơi đây.
2. Nghệ thuật ẩm thực
a. Mì Quảng Phú Chiêm

Bên cạnh bánh tráng Phú Chiêm, mì Quảng ở Phú Chiêm cũng nổi tiếng không
kém. Mì Quảng Phú Chiêm chủ yếu là mì tôm, cua, thịt – những sản vật có sẵn ở đồng
ruộng, sông ngòi tại địa phương. Ngoài bán quanh quẩn trong làng, các hộ gia đình lúc
đó còn gánh mì Quảng ra bán ở chợ Vĩnh Điện. Khách ăn ngon, truyền miệng nhau,
một đồn mười, mười đồn trăm và cứ thế, mì Quảng Phú Chiêm nổi danh hẳn.
Điều cốt lõi tạo tiếng tăm cho bánh tráng cũng như mì Quảng Phú Chiêm nằm ở
kĩ thuật tráng mì khéo léo, nhuần nhuyễn. Qua thời gian, nhiều hộ tráng bánh và làm
mì Quảng ở thôn Triêm Trung vẫn còn giữ những kĩ thuật truyền thống này của cha
ông, kế thừa và phát triển làng nghề cho đến ngày nay.
Các tiệm mì Phú Triêm truyền thống ở Điện Phương hầu hết đều có từ lâu đời,
thường là những quán nhỏ, thấp, không khang trang, chưa được chú ý nhiều về mặt vệ
sinh, thẩm mỹ. Ngoài ra, những tiệm mì này thường do khách truyền tai nhau mà đến,
chưa được quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến du khách, hiện nay hiệu quả kinh tế của
làng nghề còn thấp.
Những cải biến trong cách chế biến, hương vị, cách thức trình bày món mì
Quảng và cách chọn nguyên liệu không chăm chút, tỉ mỉ của các tiệm mì Phú Triêm ở
những nơi khác có khả năng làm mai một vị thơm ngon truyền thống của món ăn đặc
sản này.
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b. Bê thui Cầu Mống

Những quán Bê thui Cầu Mống nằm trên Quốc Lộ 1A đoạn phía Bắc cầu Câu
Lâu (chân cầu Mống) thuộc xã Điện Phương, cách làng đúc đồng Phước Kiều khoảng
1km, trong đó nổi tiếng nhất là quán “Mười” và “Bảy Lép”. Theo những người lớn
tuổi trong làng, bê thui Cầu Mống xuất hiện từ những năm 1960. “Từ những năm 1950
- 1960 thế kỷ trước, khi cầu Câu Lâu còn là phà, cầu Mống đã hư hỏng, nơi đây - điểm
dừng bắt buộc trên đường thiên lý đã trở thành một thị tứ, thì thịt bê thui được thị
trường chú ý nên phát triển dần đến ngày nay”.
Ngày nay, những quán Bê thui nằm ở vùng đất Thanh Chiêm màu mỡ, xung
quanh là một vùng nông thôn rộng lớn đã mang đến cho du khách một trải nghiệm ẩm
thực ngon, bổ và đặc chất dân dã, rất đặc trưng của vùng đất miến trung.
Trong lịch sử, người dân Quảng Nam có nguồn cội từ vùng Đồng bằng sông
Hồng, sông Mã lưu lạc, mở đất vào phương Nam từ thời nhà Lý kéo dài đến nhà
Nguyễn trong khoảng thời gian hơn 500 năm trước đây. Trong cuốn sách “Tìm hiểu về
con người xứ Quảng”, nhà văn Nguyên Ngọc gọi ẩm thực của Quảng Nam là đặc sản
lưu dân. Hay nói chính xác hơn, đây là kiểu ăn cơ động của những người đang vội vã
đi (mở đất), không rề rà bày vẽ, nhưng vẫn thể hiện được sự tinh tế về màu sắc, mùi vị
của miền quê này. Món ăn bê thui cầu Mống thể hiện đầy đủ dấu ấn đặc thù đó. Với
dụng cụ chế biến món ăn chỉ cần một con dao, một ống bùi nhùi lửa thì bất cứ nơi nào
dừng chân cũng có thể làm được. Ban đầu tưởng chỉ luẩn quẩn trong cái làng Điện
Phương nhỏ bé để phục vụ cho những bữa ăn cơ động của những người vội vã. Nhưng
vài năm gần đây, du lịch đang góp phần làm sống lại đặc sản này.
* Đánh giá chung về tài nguyên du lịch Điện Phương và vùng phụ cận
Tóm lại, Điện Phương chứa đựng trong mình một nguồn lực về tài nguyên du
lịch hết sức đa dạng và phong phú, cả về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa, cả
tài nguyên văn hóa vật thể và phi vật thể. Những tài nguyên tự nhiên của Điện Phương
với cảnh quan ven sông và làng quê thuận lợi cho việc thiết kế các sản phẩm du lịch
phù hợp với xu hướng đang tăng của nhu cầu du khách. Những tài nguyên văn hóa lịch sử của Điện Phương mang một giá trị văn hóa - lịch sử cao gắn liền với một vùng
đất thủ phủ của thời kỳ mở đất đầy biến động và gắn liền với cảng thị Hội An, một
điểm đến du lịch đang rất thành công. Xét trên quy mô xã, có lẽ không nhiều các xã ở
nước ta có điều kiện thuận lợi như vậy.
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Tuy nhiên, chế độ thủy văn khiến cả một vùng đất của Triêm Nam khó khai thác
du lịch khi dễ dàng bị cô lập bởi nước lũ vào mùa mưa. Tài nguyên văn hóa tuy có giá
trị với những công trình kiến trúc di tích dày đặt, được xây dựng hầu hết cùng thời với
phố cổ Hội An nhưng cũng hầu hết chúng hoặc đã bị thiên tai, chiến tranh phá hủy
không còn gì, hoặc chỉ còn lại những địa danh ngày xưa nay vẫn được dùng hoặc đã
được đại trùng tu, xây dựng mới vào những năm gần đây (Chúng ta có thể thấy điều
này qua Bảng 1.1: Tổng kết đánh giá tài nguyên du lịch Điện Phương dưới đây).
Dù vậy, nằm kế bên Hội An, rất gần Đà Nẵng, với những tài nguyên này, nếu
biết tổ chức tốt, kết hợp với những nỗ lực khảo cứu, khảo cổ, với tư cách là điểm du
lịch phái sinh của Hội An, Điện Phương hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến du
lịch thu hút khách một cách mạnh mẽ.
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Bảng 1.1: Tổng kết Kiểm kê, đánh giá tài nguyên du lịch Điện Phương

Năm
khởi
công

Năm Giá trị
trùng tu lịch sử
lần cuối

Thành Bắc

1604

đã bị hủy Rất cao Một đoạn đường

Thành Nam

1604

Thành Đông

1604

Tên tài nguyên

Di tích còn lại hiện tại

Giá trị
tham
quan

Giá trị Khả năng tiếp cận
thuyết
minh

Vị trí

Các dịch vụ có
thể tổ chức

TChiêm1

Thuyết minh

Dinh trấn Th Chiêm

Thành Hoàn Vệ của
Champa - Thành
Tây - Chợ Củi

TB

Cao

đã bị hủy Rất cao Hương lộ

Kém

TB

đã bị hủy Rất cao Không còn gì

Kém

Kém

10' đi bộ từ QL1A

đã bị hủy Rất cao Bị xói lỡ, chỉ còn bãi cát
và địa danh xóm Chợ Củi

TB

Rất cao Bến thuyền đường ĐKhương2
thủy, 10' đi bộ từ
QL1A

(Hành 1604

đã bị hủy

Cao

Nay là trường
Nguyễn Du

PTCS

TB

Rất cao 10' đi bộ từ QL1A
có thể đến bằng ô
tô con

Trú tượng Phước 1604
Kiều - Làng đúc
đồng PKiều

đã bị hủy

Cao

Làng Đúc đồng Phước
Kiều

Cao

Cao

TB

Nhà thờ tiền hiền - Đình
làng Thanh Chiêm

Cao

Dinh
cung)

thự

XI

Kho muối - Đình 1604
làng Thanh Chiêm
1604

đã bị hủy

TB

Mô đất trống

Căn cứ tượng quân 1604
Bãi tàu tượng

đã bị hủy

Khá

Không còn gì, là đất thổ
cư

Nhà Lao

Thuyết minh

TChiêm2

Tham quan

Trên QL1A,

TChiêm1

Tham quan,
xem trình diễn

TB

Nằm trong trường
Nguyễn Du

Tchiêm 2

TB

TB

Cách Dinh thự Hành cung 30m

Tchiêm2

Kém

Kém

Gần Hành cung

Tchiêm2

Thuyết minh
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Mô súng

1604

đã bị hủy

TB

Mô đất cao trước nhà thờ
tộc Đinh Công

Khá

TB

Đàn Tiên Nông và
Tịch điền

1604

đã bị hủy
1956

Cao

Không còn gì, chỉ còn
trong ký ức

Cao

Kém

Lầu Vọng Khuyết

1604

đã bị hủy

TB

Không còn gì

Cao

Kém

Kho củi Gò Sài

1604

đã bị hủy

Kém

Không còn gì, chỉ còn địa
danh Gò Sài

Kém

Kém

Pháp trường Gò Sứ 1604
(Gò Xử)

đã bị hủy

TB

Không còn gì, chỉ còn địa
danh Gò Xử

Kém

TB

Căn cứ thủy quân 1604
Vạn Đông

đã bị hủy

Khá

Không còn gì, chỉ còn địa
danh Vạn Đông

Kém

Chùa Long Hưng

1602

đã bị hủy
1753

Khá

Chỉ còn địa danh Khu
Vườn Chùa

Hội Phước Tự

1753

1964

Khá

Văn Miếu - Trường 1825
Đốc

đã bị hủy

Đền thờ Bà Vú

đã bị hủy

Nhà Thờ giáo
Phước Kiều

XII

xứ

1930

Cách Hành Cung
500m, đến được
bằng xe gắn máy

Tchiêm 2

Cao

Gần Hành cung

Tchiêm2

Thuyết minh

Kém

TB

Nằm kề mô súng

Tchiêm2

Thuyết minh

Chùa cổ khá danh tiếng

Cao

Khá

Trong cụm di tích
TChiêm

Khá

Bị phá hủy hoàn toàn, chỉ
còn 2 bia đá Khuynh cái,
Hạ mã

TB

Khá

Trong cụm di tích
TChiêm

Tchiêm

Tham quan,
Thuyết minh

Cao

Chỉ còn bệ thờ bằng đá và
giếng cổ gọi là Giếng
Chùa

TB

Cao

Nằm kề chùa
Long Hưng

Tchiêm

Tquan, Tminh
phục dựng Lễ
hội Tá thổ

cao

Nhà thờ tường gạch, mái
ngói với 3 ngôi mộ cổ
nghi một trong đó là mộ
Francisco de Pina

TB

Cao

Tchiêm

Tham quan,
Thuyết minh
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Đình làng An Nhơn

1810

1999

cao

Giữ nguyên kiến trúc cổ,
lưu giữ được hệ thống sắc
phong, di tích cấp tỉnh

cao

cao

Trong cụm di tích
Tchiêm

Tchiêm

Tquan, Tminh
dự Lễ hội làng
(10/1ÂL)

Chùa Phước Khánh

1745

1990

Khá

Chùa mới tường gạch,
mái ngói, khung gỗ

TB

TB

Cách Cơ sở sản
xuất gốm Lê Đức
Hạ 1km và đình
làng Đông Khương
1,2 km

Đông
Khương

Tham quan đi
lẻ

Đình làng An Quán

1746

2002

Khá

Nhà 3 gian không chái,
tường gạch, khung bê
tông

TB

TB

Cách Cơ sở sản
xuất gốm Lê Đức
Hạ 1km và đình
làng Đông Khương
1,2 km

Đông
Khương

Tham quan đi
lẻ, tham dự lễ
cúng Thành
Hoàng
(16/GiêngÂL)

Khá

Khá nguyên trạng, mái
ngói âm dương, tường
gạch, khung gỗ mít, chạm
trỗ

Khá

TB

Cao

Mái ngói mũi tên, tường
gạch, bộ khung bê tông
giả gỗ

Khá

Cao

10' đi bộ từ QL1A ĐKhương 2 Tquan, tminh
quan trọng trg
chủ đề nghề trồg
dâu nuôi tằm

Thấp

trên khu đất 2000m2 mới
chỉ có những mái lều che
tạm bợ chưa có kiến trúc
nào có giá trị

Khá

Khá

Bên bờ sông

Đông
Khương

Tham quan,
mua sắm, thử
tự sản xuất

Khá

3 khu vực sản xuất, nhà ở
và khu bảo tồn, trg đó
khu bảo tồn theo kiểu nhà
rường

Cao

Cao

Trong cụm di tích
Đông Khương

Đông
Khương

Tham quan,
mua sắm, thử
tự sản xuất

Cao

Nhà Trưng bày, Nhà thờ

Cao

Cao

Thuận lợi cho ô tô TChiêm

Đình
làng
Khương

Đông 1905

Miếu thờ Bà Đoàn Quý 1640
Phi

Cơ sở sản xuất gốm đất
nung Lê Đức Hạ

2000

2000

Cơ sở chạm khắc gỗ nghề
mỹ nghệ Nguyễn Văn truyền
Tiếp
thống từ
1900
Nhà thờ tổ đúc đồng 1850

1998

2009

Đông
Khương

Tquan,

mua
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Phước Kiều
Làng nghề chiếu chẻ
Triêm Tây

tổ được đầu tư quy mô
cuối
XIX

Làng nghề bánh tráng - đầu XX
Mì Quảng

Chùa Phú Thọ

1966

sắm

Hầu như nhà nào cũng có
khung dệt chiếu

Cao

Khá, 200 hộ hành nghề quanh
đặc thù năm

Cao

Khá

Thấp

Cao

Thuận lợi cho đi
lại bằng thuyền

Triêm Tây

Tquan,
mua
sắm, thử tự
sản xuất

Cao, Tương đối biệt lập Triêm Trung Tquan,
mua
đặc sản với các tài nguyên
sắm, thử tự
lưu dân khác
sản xuất, dạy
chế biến

Chùa nhỏ, nguyên trạng

Khá

TB

Triêm Tây

Tquan đi lẻ

TB

Triêm Tây

Tquan, tminh

Thanh
Chiêm

Tquan,
ăn
uống, tminh

Các ngôi nhà cổ Triêm đầu XX
Tây

TB

Nhà xây các khu liền kề
hình chữ L, mái ngói âm
dương, có nhà đang
xuống cấp nghiêm trọng

Khá

Ẩm thực bê thui Cầu 1960
Mống

TB

Món ăn khá nổi tiếng cả
nước

Cao

Cao, Thuận lợi bằng ô
đặc sản tô
lưu dân
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1.3. NGUỒN LỰC VỀ HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH

1.3.1. Về hạ tầng giao thông
Toàn xã hiện có 43,46 ha diện tích đất giao thông. Hệ thống giao thông của xã
tuy về cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tuy nhiên, để phát triển du lịch, hệ
thống giao thông hiện nay còn một số bất cập, đặc biệt là khả năng tiếp cận đến các
điểm du lịch bằng xe ô tô 40 chỗ chở khách đi theo đoàn.

1.3.1.1. Giao thông đối ngoại
Đường trục chính liên xã gồm:
- Đường quốc lộ 1A: Chiều dài đoạn qua xã 1,5 km, mặt cắt ngang trung bình rộng
13m, mặt đường bê tông nhựa rộng 8m. Hiện nay đường mới thảm nhựa chất lượng
tốt.
- Đường tuyến tránh Vĩnh Điện: tổng chiều dài qua xã Điện Phương dài 0,54 km đã
được thâm nhập nhựa, mặt đường 9m một số đoạn nay đã xuống cấp, nhiều đoạn mặt
đường hư hỏng xuống cấp có nguy cơ bị sạt lở taluy do mưa lũ.
- Đường ĐT 608: Có tổng chiều dài qua Điện Phương là 0,87 km, đã được thâm nhập
nhựa và bê tông hóa, mặt cắt nền đường 6,5m mặt đường 5,5m. Tuy nhiên, do làm quá
lâu chất lượng không đảm bảo nên đã xuống cấp. Mặt khác một bộ phận nhân dân lấn
chiếm, cơi nới làm tường rào cổng ngõ nên có một số đoạn mặt cắt không đảm bảo.

3.1.2. Giao thông đối nội
- Đường huyện DH2: Tuyến đường này nối liền từ Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thôn
Thanh chiêm 1 đi ngang qua các thôn Thanh Chiêm 2, Triêm Trung 1, Triêm Trung 2,
Triêm Đông 1, Triêm Đông 2 và là tuyến đường nối dài với phường Thanh Hà-TP. Hội
An. Tổng chiều dài: 3.517 m, hiện trạng tuyến đường này đã đỗ bê tông, lề mỗi bên
bình quân 2,0 m. Bề rộng mặt đường từ 5m đến 6m, nền đường rộng trung bình 8m.
Đây là đường trục xuyên qua xã nhưng bề rộng và chất lượng mặt đường chỉ
phù hợp với xe gắn máy, xe đạp; xe ô tô đi lại với mật độ thấp, không đảm bảo cho xe
ô tô du lịch trên 30 chỗ ngồi đi lại, đặc biệt là tại đoạn qua địa bàn Triêm Đông, cống ở
đây tải trọng thấp. Hiện tại, nhiều đoạn bê tông mặt cắt không đảm bảo, một số đoạn
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hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, du khách đi theo đoàn từ Hội An lên các
điểm tham quan tại Đông Khương và Thanh Chiêm phải đi đường vòng.
- Đường thôn xóm: Có tổng chiều dài 64,14km, mặt đường rộng trung bình từ 2-3m,
trong đó mặt đường đã được bê tông hóa là 29,65 km, chiếm 46,2% tỷ lệ đường hiện
có. còn lại 34,49 km chưa bê tông. Hệ thống đường này chỉ phù hợp với du khách đi
lại bằng xe đạp và có thể là xe gắn máy.
- Đường nội đồng: Qua khảo sát hiện trạng, giao thông nội đồng có chiều dài 6,52 km,
đã bê tông hóa 0,85 km mặt đường từ 2 – 2,5m. còn lại chưa được cứng hóa.
Các tuyến đường chính trong các khu dân cư của 11 thôn cụ thể:
* Thôn Đông Khương 1: Đường bê tông 3,0 m; dài 758 m, lề mỗi bên 1,0 m, thuận lợi
trong việc đi lại. Ngoài ra còn có các tuyến đường nhánh rẻ hiện trạng bê tông 2m nằm
xen kẻ khu dân cư.
* Thôn Đông Khương 2: Đường bê tông 3,0 m; dài 774 m, lề mỗi bên 1,5 m thuận lợi
trong việc đi lại. Ngoài ra còn có các tuyến đường nhánh rẻ hiện trạng bê tông 2m nằm
xen kẻ khu dân cư.
* Thôn Thanh Chiêm 1: Đường bê tông 3,0 m; dài 598 m, lề mỗi bên 1,0 m đến 1,5 m
thuận lợi trong việc đi lại. Ngoài ra còn có các tuyến đường nhánh rẻ hiện trạng bê
tông 2 m nằm xen kẻ khu dân cư. Đặc biệt đây là khu vực nằm trọn trong Quy hoạch
Dinh trấn Thanh Chiêm và là nơi sản sinh ra chữ Quốc ngữ đầu tiên, hiện tại thì đường
xá giao thông tương đối thuận lợi nhưng cũng chỉ phù hợp với xe 4 chỗ mật độ thấp.
* Thôn Thanh Chiêm 2: Đường bê tông 3,0 m; dài 400 m, lề mỗi bên 1,0m đến 1,5m
thuận lợi trong việc đi lại. Ngoài ra còn có các tuyến đường nhánh rẻ hiện trạng bê
tông 2m nằm xen kẻ khu dân cư.
* Thôn Triêm Trung 1: Đường bê tông 2,0 m; dài 455 m, lề mỗi bên 1,5 m thuận lợi
trong việc đi lại. Ngoài ra còn có các tuyến đường nhánh rẻ hiện trạng bê tông 2 m
nằm xen kẻ khu dân cư.
* Thôn Triêm Trung 2: Đây là thôn nằm ở trung tâm hành chính của xã. Đường bê
tông 2,0 m; dài 450 m, lề mỗi bên 1,0 m thuận lợi trong việc đi lại. Ngoài ra còn có các
tuyến đường nhánh rẻ hiện trạng bê tông 2 m nằm xen kẻ khu dân cư.
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* Thôn Triêm Đông 1: Đường bê tông 3,0 m; dài 1239 m, lề mỗi bên 1,5 m thuận lợi
trong việc đi lại. Ngoài ra còn có các tuyến đường nhánh rẻ hiện trạng bê tông 2 m
nằm xen kẻ khu dân cư.
* Thôn Triêm Đông 2: Đường bê tông 3,0 m; dài 961 m, lề mỗi bên 1,0 m thuận lợi
trong việc đi lại. Ngoài ra còn có các tuyến đường nhánh rẻ hiện trạng bê tông 2 m
nằm xen kẻ khu dân cư.
* Thôn Triêm Nam 1: Đường bê tông 3,0 m; dài 1.302 m, lề mỗi bên 1,0 m thuận lợi
trong việc đi lại. Ngoài ra còn có các tuyến đường nhánh rẻ hiện trạng bê tông 2 m
nằm xen kẻ khu dân cư.
* Thôn Triêm Nam 2: Đường bê tông 3,0 m; dài 690 m, lề mỗi bên 1,5 m thuận lợi
trong việc đi lại. Ngoài ra còn có các tuyến đường nhánh rẻ hiện trạng bê tông 2 m
nằm xen kẻ khu dân cư.
* Thôn Triêm Tây: Đây là thôn được Thị xã Điện Bàn chọn làm điểm Homestay do đó
đường giao thông đang nâng cấp, hiện trạng bê tông 2,0, lề 1,5 m hàng rào xanh chè
tàu và các cây xanh, chiều dài khoảng 1000 m. Tuy vậy từ xã xuống thôn Triêm Tây
chủ yếu bằng đường sông vì đường bộ tương đối xa trên 10 km và phải vòng qua địa
phận huyện Duy Xuyên. Đường bộ từ Cẩm Kim ( Hội An) qua thôn Triêm Tây thuận
lợi nên bước đầu đã có du khách đến thôn.

Giao thông đường thủy
Sông Thu Bồn từ Hội An lên đến Đông Khương đi lại khá thuận lợi nhưng chủ
yếu là đi ven xã, đang phục vụ việc đưa khách đến Triêm Tây nhưng khó đưa khách
tiếp cận đến các điểm thu hút trong xã.
Sông Phú Triêm chảy ngang qua xã, chiều dài khoảng 5,2 km, bề rộng mặt nước
50 – 140 m, chủ yếu sử dụng vận chuyển hàng hóa nông sản nhỏ lẻ bằng thuyền nhỏ
và một số tàu thuyền khai thác cát có trọng tải dưới 5,0 tấn.
Về cầu cống giao thông trên các tuyến đường, đường tỉnh, đường huyện, đường
xã đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh.

Giao thông tĩnh
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Hiện nay xã Điện Phương chưa có các bãi đậu xe an toàn phục vụ nhu cầu dừng
đỗ quy mô lớn. Một khi phát triển du lịch, lượng phương tiện giao thông các loại đưa
khách đến các điểm tham quan sẽ gia tăng. Vấn đề bãi đỗ xe ô tô tải trọng lớn cũng
như bãi giữ xe đạp, xe gắn máy, các cầu tàu cho thuyền du lịch ghé lại cũng cần phải
được quy hoạch xây dựng.
1.3.2. Điều kiện hạ tầng khác

Thủy lợi.
Trên địa bàn xã có 1 trạm bơm Triêm Nam, công suất 33kw phục vụ vùng
Triêm Nam (40ha), các vùng còn lại lấy nước từ trạm bơm Điện Bàn.
Sông Phú Triêm là nhánh của sông Thu Bồn chảy qua đường ranh giới phía
Nam và phía Đông của xã với chiều dài khoảng 5,7 km, rộng trung bình khoảng 150m.
Đây là nguồn cung cấp nước chính cho thủy lợi và bồi đắp phù sa hàng năm.
Hệ thống kênh tưới tiêu do Nhà nước quản lý: Kênh KN4 có chiều dài 1,5km
hầu hết kênh đã kiên cố hóa.
Kênh mương loại 3 do HTX NN quản lý có chiều dài 11,9 km, đã kiên cố hóa là
1,9 km chiếm 15,7%, còn lại 9,99 km chưa bê tôn hóa chiếm 84,3%.
Hệ thống kênh thủy lợi của xã đang xuống cấp. Công tác quản lý, duy tu bảo
dưỡng không thường xuyên, chủ yếu khắc phục sự cố do nhân dân tự thực hiện.
Mùa hè thường thiếu nước cục bộ ở các vùng khu Đầu Cồn, Sau Mô…

Điện nông thôn
Nguồn điện: Nguồn điện lấy từ trạm 110kV Duy Xuyên và trạm 110kV Hội An.
Lưới điện: Toàn bộ xã Điện Phương được cấp điện lưới trung áp 22kV. Hiện trạng xã
có 10,8km đường dây trung thế, 21,1km đường dây hạ thế. Trong đó đường dây hạ thế
đảm bảo yêu cầu của ngành điện là 18km, đường dây cần cải tạo nâng cấp là 3,1km
Toàn xã có 10 trạm biến áp (Trong đó điện lực quản lý 4 trạm) cung cấp nguồn
điện cho 100% hộ dân cư trong xã từ lưới điện Quốc gia để phục vụ phát triển sản xuất
và sinh hoạt của nhân dân với tổng công suất 2320 KVA, hiện tại các trạm biến áp
hoạt động tốt, từ đây đến năm 2020 cần nâng cấp thêm công suất.
38

Hiện tại hệ thống điện đảm bảo cung cấp 100% cho hộ nhân dân trong xã để
sinh hoạt và sản xuất, tỷ lệ tiêu hao vẫn còn cao, tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên, đảm
bảo an toàn từ các nguồn đảm bảo được 100%.

Mạng lưới y tế
Xã Điện Phương có một trạm y tế là nhà trệt, tổng diện tích của trạm: 3.188m2,
gồm có: 16 phòng chức năng, 7 giường bệnh. 2 y tá, 2 y sĩ, 1 đông y.
Chức năng đặt ra là duy trì và thực hiện các chương trình y tế Quốc gia, công tác
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác DS – KHHGĐ cơ bản đáp ứng yêu
cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Chỉ đủ sức phục vụ du lịch qua sơ cứu ban
đầu cho du khách khi có tai nạn.

Trung tâm văn hóa và Nhà văn hóa
Trung tâm văn hóa và khu thể thao xã.
Nhà văn hóa xã, khu thể thao xã: chưa có, trong những năm tới cần phải xây
dựng nhà văn hóa và khu thể thao để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng tại xã.
Nhà sinh hoạt văn hóa thôn và khu thể thao thôn.
Nhà văn hóa thôn: Toàn xã có 11 nhà văn hóa ở 11 thôn. Là nơi hội họp, vui
chơi giải trí và các hoạt động thể dục, thể thao ở thôn. Nhưng do điều kiện kinh phí
còn khó khăn, đa số tận dụng các cơ sở cũ nâng cấp và xây dựng, nên một số nhà văn
hóa thôn đã xuống cấp, tường rào cổng ngỏ còn sơ sài, trang thiết bị bên trong còn
thiếu, mặt khác mặt bằng diện tích xây dựng chưa đảm bảo.
Khu thể thao thôn; hiện trạng chỉ có 2 thôn Triêm Nam, Triên Đông, chỉ sử
dụng tạm, chưa đáp ứng được nhu cầu của từng thôn, diện tích và chất lượng sân thể
thao chưa đảm bảo
Tiêu chí về văn hóa chưa đạt là do thiếu cơ sở vật chất, không có đầy đủ phòng
chức năng, sân bãi thể thao, các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn
hóa, các hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao thu hút nhân dân
tham gia còn hạn chế. So với bộ tiêu chí như sau.

Chợ nông thôn
39

Đã được quy hoạch nhưng chưa đầu tư xây dựng, hiện tại có 2 chợ cũ: chợ
Hương Đàn tại thôn Triêm Đông 1 diện tích khoảng 340m2 và chợ Cầu Móng thôn
Đông Khương 2 diện tích khoảng 860m2. Chợ chỉ mang tính chất tạm bợ, do nguồn
kinh phí hạn hẹp nên chưa có các công trình xử lý nước thải. Đây là công trình quan
trọng có vai trò đầu mối phát triển thương mại dịch vụ cho khu vực và hoàn toàn có
thể trở thành một điểm ghé của du khách nên cần đầu tư xây dựng khang trang và vệ
sinh hơn.

Bưu điện xã
Trong xã đã có điểm bưu điện văn hoá xã thuộc sự quản lý của huyện, nhưng đã
đảm bảo yêu cầu cơ bản về dịch vụ về bưu chính viễn thông trong xã, có đầy đủ sách
báo tạp chí đảm bảo yêu cầu cơ bản các dịch vụ bưu chính, viễn thông.
Trong xã đã có điểm Internet đến từng thôn đảm bảo yêu cầu kết nối thông tin
cho nhân dân, qua khảo sát có trên 95% số hộ gia đình sử dụng hệ thống thông tin tin
liên lạc bằng điện thoại, điện thoại cố định 1.850 máy, đa số sử dụng thiết bị điện thoại
di động.

Nhà ở nông thôn
Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm cho gia đình chính sách và cải thiện nhà ở
cho hộ nghèo, trong những năm qua UBND xã đã tranh thủ huy động nhiều nguồn lực
đầu tư và đã đạt kết quả khả quan. Xã đã hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm trong năm
2011. Hiện toàn xã không còn nhà tạm; nhà ở kiên cố và bán kiên cố là 3.440 nhà, đạt
100%.

Môi trường
Các công tác vệ sinh môi trường đã được quan tâm đầu tư đúng mức. không có
dấu hiệu gây suy giảm ô nhiễm môi trường, so với tiêu chí về môi trường thì xã đã
đảm bảo tiêu chuẩn quy định
Tuy nhiên, số hộ dân sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh từ các giếng khoan, giếng
đào là chính. Xã chưa có hệ thống xử lý nước sạch đúng tiêu chuẩn quy định, tỷ lệ hộ
có nhà tắm 86,98% hố xí hợp vệ sinh 86,98% xử lý rác thải hợp vệ sinh 90%. Đối với
việc thu gom xử lý rác thải rắn, thì xã đã phối hợp với ngành môi trường huyện xây
dựng kế hoạch thu gom, xử lý vệ sinh mô trường trên các đường trục chính QL1A, và
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đã thành lập tổ tự quản về môi trường, đã có quy hoạch điểm tập kết rác thải và điểm
giết mổ tập trung trên địa bàn xã trong, nhưng chưa triển khai thực hiện.
Tuy nhiên, các khu vực dân cư việc tập kết rác còn lộ thiên, hiện chưa có tổ
chức thu gom và xử lý nước thải. Nước thải sinh hoạt được thoát chung với nước mưa
trong các rãnh đất, sau đó một phần tự thấm vào đất, một phần xả trực tiếp ra kênh
mương, sông, ao hồ...
Hiện nay trên địa bàn xã có tỷ lệ hộ dân xây dựng ba công trình hợp vệ sinh còn
thấp. Một vài năm gần đây, các hộ gia đình có nhà ở xây mới đã sử dụng hố xí tự hoại,
một số hộ cũng đã cải tạo công trình nhà ở với vệ sinh khép kín. Ngoài ra các hộ dân
chăn nuôi trâu, bò thường xây dựng các khu chuồng trại trước nhà gây ảnh hưởng đến
cảnh quan môi trường của khu vực.
Tóm lại, hệ thống giao thông đường bộ đã được bê tông hóa tuy nhiên
mới chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của cư dân địa phương. Một khi du lịch phát
triển, lượng giao thông gia tăng sẽ gây quá tải. Một hướng giải quyết phù hợp
với việc phát triển loại hình du lịch cảnh quan ven sông là phát triển giao thông
đường thủy dọc theo xã Điện Phương bằng sông Phú Triêm.
1.4. NGUỒN LỰC VỀ VỐN VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

Điện Phương có 14.778 nhân khẩu, thu nhập bình quân/người/năm 17,3 triệu
đồng (2012). Điện Phương có 30 doanh nghiệp tư nhân, công ty đăng ký kinh doanh
nhưng đa phần có quy mô nhỏ và rất nhỏ. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình
quân 16-18%, trong đó Công nghiệp – TTCN tăng từ 17-18%, Thương mại/dịch vụ
tăng 28-30%, Nông nghiệp tăng 3,5-4%.
Vì vậy, khó có thể kỳ vọng việc huy động nguồn của dân cư tại chỗ cho đầu tư
phát triển du lịch quy mô vừa và lớn. Tuy nhiên, việc huy động nguồn vốn để xây
dựng các cơ sở lưu trú dưới hình thức homestay, tổ chức dịch vụ ăn uống hàng đặc sản
địa phương, kinh doanh cho thuê xe đạp, xe máy,… là có thể. Các dự án đầu tư lớn
hơn sẽ phải tính đến việc huy động vốn từ bên ngoài.
Về nguồn nhân lực, tổng số lao động trong độ tuổi khảo sát là 8.193 lao động,
trong đó lao động qua đào tạo là 2.908 lao động, chiếm 35,5% trên tổng số lao động
trong độ tuổi. Tuy nhiên, lao động đã qua đào tạo trong ngành du lịch chưa đáng kể.
Tuy nhiên, cũng như nguồn vốn, nguồn nhân lực cũng có sự cơ động to lớn. Nằm bên
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cạnh Hội An, một địa phương phát triển mạnh về du lịch, sự phát triển du lịch của
Điện Phương hoàn toàn có thể khai thác nguồn vốn và nguồn nhân lực du lịch từ Hội
An dịch chuyển đến.
Với quan điểm "Quá trình phát triển du lịch phải mang lại lợi ích nhiều nhất có
thể được cho cộng đồng cư dân địa phương", các loại hình kinh doanh lưu trú như
homestay, khai thác ngành nghề tiểu thủ công mỹ nghệ tại chỗ sẽ được chú trọng khai
thác. Trong thời gian trước mắt, một thử thách không nhỏ là khả năng ngoại ngữ của
những người tham gia kinh doanh các dịch vụ du lịch. Dù rằng, tổng số trẻ từ 11-14
tuổi phổ cập giáo dục THCS đạt 100% (năm 2012). Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học
tiếp tục học trung học cơ sở đạt 100% học sinh, Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp
tục học trung học đạt 96%. Tổng số thanh thiếu niên từ 15 – 18 tuổi có bằng tốt nghiệp
trung học cơ sở đạt 100%. Tuy nhiên, khả năng các cháu hỗ trợ cha mẹ về ngoại ngữ
để giao tiếp với khách nước ngoài sẽ là một hạn chế lớn.
1.5. CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ CÁC
YẾU TỐ KHÁC CÓ LIÊN QUAN

Du lịch là một ngành được Nhà nước khuyến khích phát triển. Điều 6 Luật Du
lịch về chính sách phát triển du lịch ghi rõ:
"i. Nhà nước có cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực, tăng đầu tư phát triển du lịch
để bảo đảm du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
ii. Nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi về đất đai, tài chính, tín dụng đối với tổ
chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực sau đây:
a) Bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch và môi trường du lịch;
b) Tuyên truyền, quảng bá du lịch;
c) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch;
d) Nghiên cứu, đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch mới;
đ) Hiện đại hoá hoạt động du lịch;
e) Xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch, nhập khẩu
phương tiện cao cấp phục vụ cho việc vận chuyển khách du lịch, trang thiết bị chuyên
dùng hiện đại cho cơ sở lưu trú du lịch hạng cao và khu du lịch quốc gia;
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g) Phát triển du lịch tại nơi có tiềm năng du lịch ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhằm sử dụng lao động, hàng hoá và dịch vụ tại chỗ,
góp phần nâng cao dân trí, xoá đói, giảm nghèo.
iii. Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác quy hoạch; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng đô thị du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá du
lịch, bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch và môi trường du lịch, nghiên cứu, ứng dụng khoa
học và công nghệ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch.
iv. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài vào Việt Nam du lịch; công dân Việt Nam, người nước ngoài ở Việt Nam đi
du lịch trong nước và nước ngoài; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch.
v. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, các
tầng lớp dân cư tham gia hoạt động du lịch, mở rộng giao lưu hợp tác giữa du lịch Việt
Nam với du lịch khu vực và quốc tế.
vi. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện hình thành quỹ hỗ trợ phát triển du lịch từ
nguồn đóng góp của các chủ thể hưởng lợi từ hoạt động du lịch, nguồn đóng góp tự
nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài."

Tại Quảng Nam, trong "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Quảng Nam đến năm 2015", trong Các chương trình cần tập trung đầu tư về lĩnh vực
phát triển kinh tế, được nêu đầu tiên là "Chương trình phát triển du lịch gắn với việc
bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, trùng tu các di tích, đặc biệt là khu phố cổ
Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, các Khu du lịch ven biển và du lịch sinh thái miền núi".
Điện Phương nằm trên trục du lịch Hội An - Mỹ Sơn đang được Tỉnh Ủy, Hội đồng
Nhân dân và Ủy Ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam quan tâm tạo điều kiện phát triển.
Đặc biệt, nhận thức được tiềm năng phát triển du lịch Điện Phương, Huyện Ủy
và UBND huyện Điện Bàn thể hiện một quan điểm rất rõ ràng và tích cực về phát triển
du lịch Điện Phương thông qua hàng loạt các nỗ lực trong tổ chức các hội thảo nghiên
cứu và khảo sát tiềm năng du lịch, triển khai trong thực tế nhiều hoạt động về phát
triển du lịch cộng đồng tại Triêm Tây.
Cũng nhận thức về khả năng phát triển du lịch tại đây, các tổ chức quốc tế như
UNESCO và ILO đã có mặt và hỗ trợ tích cực UBND huyện Điện Bàn trong phát triển
du lịch Điện Phương. Với quan điểm phát triển mang lại lợi ích nhiều nhất cho cư dân
địa phương, Dự án “Du lịch bền vững và có trách nhiệm” tại miền Trung do ILO và
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Văn phòng UNESCO phối hợp thực hiện nhằm cải thiện sinh kế cho các cộng đồng
dân cư địa phương tại hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế với mục đích là nâng
cao sinh kế, cải thiện đời sống của cộng đồng khu vực lân cận các khu Di sản văn hóa
thế giới. Dự án được triển khai trong thời gian hai năm (từ tháng 01.2014 đến 12.2015)
có tổng kinh phí hơn 900 nghìn USD; trong đó Quỹ Liên hiệp quốc tài trợ 244.680
USD và Chính phủ Luxembourg tài trợ 676.000 USD. Tại Điện Phương, Dự án tập
trung vào triển khai xây dựng làng du lịch sinh thái Triêm Tây.
1.6. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐIỆN PHƯƠNG
Với một nguồn lực chỉ dưới dạng tiềm năng nên cho đến nay du lịch Điện
Phương chỉ có mỗi điểm sáng tại Triêm Tây với Khu du lịch sinh thái và Làng du lịch
cộng đồng Triêm Tây.
Tại Đông Khương và Thanh Chiêm, sự ra đời của Nhà Trưng bày làng nghề đúc
đồng Phước Kiều và nhất là Cơ sở chạm khắc gỗ Mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp và Cơ sở
sản xuất gốm đất nung Lê Đức Hạ đã thu hút sự quan tâm của một số hãng lữ hành và
một số du khách đi lẻ nhưng do du khách chưa mang lại một doanh thu đáng kể nào
nên những cơ sở này vẫn chưa triển khai bộ phận tiếp đón và tổ chức các quy trình
phục vụ hướng về đối tượng khách du lịch.
Tại Triêm Đông, vẫn thường xuyên có những đoàn du khách có hướng dẫn viên
đưa khách từ Hội An vào tham quan một số ngôi nhà nhưng lợi ích mà Điện Phương
nhận từ các đoàn khách này hầu như không có gì đáng kể.
Về hệ thống nhà khách, nhà nghỉ ở Điện Phương còn khá khiêm tốn, ngoài
Triêm Tây, đa số là nhà nghỉ, tiện nghi còn hạn chế, chủ yếu phục vụ khách thu nhập
thấp.
Trên địa bàn xã hiện tại có 10 nhà nghỉ được bố trí cụ thể:
+Thôn Đông Khương 1: có 2 nhà nghỉ gồm có 32 phòng
+Thôn Thanh Chiêm 1: có 6 nhà nghỉ gồm có 110 phòng
+Thôn Thanh Chiêm 2: có 2 nhà nghỉ gồm có 37 phòng
Nhà hàng, điểm ăn uống
+ Nhà hàng Thanh Đông (thôn Thanh Chiêm 1) có 25 bàn
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+ Ngoài ra còn có các quán ăn bình dân về các món Mì Quảng Phú Triêm, các quán
bê thui như bê thui 10, bê thui bảy Lép, bê thui Quê Hương….
Triêm Tây gần đây đã nổi lên là một điểm du lịch sinh thái nổi tiếng và một làng
du lịch cộng đồng đang được hình thành.
1. Khu du lịch sinh thái nhà vườn Triêm Tây

Khu du lịch sinh thái nhà vườn Triêm Tây được xây dựng từ tháng 6/2009 và
đưa vào hoạt động vào đầu tháng 7/2013, do công ty TNHH Bảo tồn và phát triển làng
nghề Hội An đầu tư.
Khu du lịch này có 20 phòng, mỗi phòng rộng 3,6m x 4,8m nằm trong khu vườn
rộng 13.447 m2. Điểm đặc biệt là các khu phòng ngủ được xây dựng hài hòa với không
gian vườn và mang đậm nét làng quê thuần Việt xứ Quảng giữ được hình ảnh nhà
sườn tre, lợp tranh, vách gỗ, thiết kế cửa song sập, vừa đảm bảo đủ ánh sáng, vừa điều
chỉnh được nhiệt độ trong phòng. Ngoài ra còn có 3 hồ bơi, 1 nhà trưng bày sản phẩm
và xưởng chiếu chẻ truyền thống để đón và phục vụ du khách.
Chủ nhân của khu du lịch này là kiến trúc sư – viện sĩ Bùi Kiến Quốc. Nhờ sự
nỗ lực không ngừng nghỉ và quyết tâm giữ gì nét đẹp làng quê Việt mà ông đã thành
công trong việc xây dựng khu du lịch sinh thái nhà vườn Triêm Tây, vừa giữ được đất,
giữ được làng, vừa tạo điều kiện việc làm từ hoạt động du lịch cộng đồng cho bà con
trong thôn.
Bản thân ông đã là một thương hiệu nhưng cơ sở này được hình thành xuất phát
từ niềm đam mê kiến trúc và môi trường hơn là khuếch trương thương hiệu để mở
rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh, các hoạt động marketing và chăm sóc khách
hàng chưa được đầu tư đúng mức.
Tính bền vững: Trước những thiên tai ngày càng dữ dội của thiên nhiên, sự bền
vững của làng Triêm Tây phụ thuộc phần lớn vào hệ thống kè chống xói lở. Các hạng
mục của các dự án Phát triển làng du lịch cộng đồng Triêm Tây và Phát triển bền vững
làng nghề Quảng Nam đã đưa việc đầu tư hệ thống kè vào quy hoạch thực hiện, góp
phần giữ đất, giữ làng.

45

2. Làng du lịch cộng đồng Triêm Tây

Khu du lịch sinh thái Triêm Tây ra đời đã thu hút người dân tại đây cùng tham
gia các hoạt động vệ tinh cho khu và một số người dân trong làng có xu hướng mở các
dịch vụ nhỏ phục vụ du khách như quán ăn, quán nước, cho thuê xe đạp,… là điều kiện
thực tế ban đầu cho dự án.
Huyện Điện Bàn. cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và
UNESCO, đã triển khai Dự án phát triển Làng du lịch cộng đồng Triêm Tây hướng
đến một sản phẩm du lịch làng quê, cung cấp cho du khách những trải nghiệm về sinh
thái, văn hóa làng nghề. Dự án khai trương vào tháng 7 năm 2015, đến nay đã có
những hoạt động nhằm thay đổi nhận thức người dân, nâng cao trách nhiệm cộng
đồng; cải tạo môi trường, cảnh quan. Đặc biệt, là công tác đào tạo về kiến thức kinh
doanh du lịch cho cộng đồng, hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng đường sá, kè chống sạt
lở.
3. Về du lịch làng nghề

Nghề gốm đất nung vẫn chưa định hướng thu hút khách du lịch. Nghề chạm
khắc mộc mỹ nghệ vẫn là những nỗ lực lẻ loi của cơ sở Nguyễn Văn Tiếp, chưa liên
kết thành một mạng lưới với mật độ dày các điểm tham quan hơn đủ sức thu hút khách
đến vùng nên dù đầu tư nhiều nhưng xét về khía cạnh du lịch vẫn chưa như mong đợi.
Nghề đúc đồng, một nghề truyền thống, nổi tiếng, với khá nhiều cơ sở kinh
doanh, lại được chính quyền đầu tư xây dựng Nhà Trưng bày rộng rãi, vị trí kinh
doanh tốt, xây dựng kiên cố,… nhưng vẫn chưa thành công về mặt du lịch làng nghề.
Hiện nay, nhà Trưng bày đúc đồng Phước Kiều không còn được sử dụng, hoạt động
kinh doanh dưới hình thức các tiệm bán dọc Quốc lộ 1A và Đường tránh, từ Vĩnh Điện
đến cầu Câu Lâu. Nhỏ lẻ và chỉ bán cho khách hàng mua dùng, không khai thác được
khách du lịch.
Kết luận chung phần thứ nhất
Điện phương là xã có quy mô dân số đất đai, lao động trung bình của huyện.
Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đã nổ lực phấn
đấu, từng bước chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, áp dụng những tiến
bộ khoa học vào sản xuất, cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực, cơ sở hạ
tầng từng bước được đầu tư mạnh như: trường học, Trạm Y tế, Chợ, giao thông,
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điện... điều kiện nhà ở, điện, nước, sinh hoạt nhân dân được đảm bảo, đời sống
vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự xã hội
được đảm bảo ổn định. Đảng bộ chính quyền đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Về nguồn lực phát triển du lịch, ưu thế nổi bậc nhất về nguồn lực của
Điện Phương là vị trí liền kề Hội An, trên trục du lịch Hội An - Mỹ Sơn, gần Đà
Nẵng; hệ thống tài nguyên du lịch dù hiện nay đã mai một nhiều nhưng vẫn là
một hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng và hấp dẫn. Tuy nhiên, điều kiện về
giao thông và nguồn nhân lực cho phát triển du lịch sẽ là những khó khăn cho
phát triển du lịch Điện Phương.
Hiện trạng phát triển du lịch chưa đáng kể.
Một quy hoạch hợp lý liên kết các tiềm năng du lịch riêng lẻ này thành
một hệ thống được tổ chức và quảng bá tốt là cần thiết tạo nên sức mạnh mới
cho phát triển du lịch của Điện Phương.
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PHẦN THỨ HAI
KHẢO SÁT NHU CẦU CỦA DU KHÁCH VÀ KHẢ NĂNG HỢP TÁC
CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI ĐIỆN
PHƯƠNG
Đề tài triển khai hai cuộc điều tra nghiên cứu độc lập nhưng có mối quan hệ mật
thiết với nhau để hiểu sâu hơn về khả năng phát triển và những điểm yếu cần khắc
phục để du lịch Điện Phương phát triển. Đó là cuộc Khảo sát nhu cầu khách du lịch
tiềm năng của Điện Phương và Khảo sát thái độ, quan điểm của người dân Điện
Phương đối với sự phát triển du lịch, gia tăng sự xuất hiện của du khách tại địa phương
mình; cũng như thái độ, mong muốn của họ trong tham gia kinh doanh du lịch tại địa
phương.
2.1. NGHIÊN CỨU NHU CẦU CỦA DU KHÁCH

2.1.1. Phương pháp nghiên cứu

2.1.1.1. Mục tiêu nghiên cứu
Cuộc điều tra này nhằm tìm hiểu phải chăng du khách đang có nhu cầu cho một
điểm đến du lịch mới như Điện Phương, họ có nhu cầu về các loại hình tham quan, lưu
trú, ẩm thực ở những khía cạnh mà Điện Phương đang có tiềm năng đồng thời qua
nghiên cứu, phát hiện những đặc điểm hành vi du lịch của họ về mức độ trung thành
với điểm đến, đặc điểm tìm kiếm thông tin và phương tiện vận chuyển sử dụng.

2.1.1.2. Phạm vi nghiên cứu
Trong giai đoạn 2015 - 2020, Điện Phương được xác định là điểm du lịch phái
sinh từ sự phát triển của du lịch Hội An theo hướng trục Hội An - Mỹ Sơn và là điểm
du lịch khai thác các chuyến du lịch ngắn ngày của cư dân Đà Nẵng, nghiên cứu này
tập trung vào điều tra nhu cầu du lịch và đặc điểm hành vi tiêu dùng du lịch của du
khách đã đến Hội An, Đà Nẵng và cư dân Đà Nẵng.

2.1.1.3. Các bước nghiên cứu

48

Quá trình điều tra nhu cầu du khách được thực hiện thông qua hai hai giai đoạn
chính: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức.Quy trình và tiến độ nghiên cứu
được trình bày ở bảng sau:
Bảng 2.1:.Quy trình và tiến độ nghiên cứu
Giai đoạn

Dạng
nghiên cứu

1

Sơ bộ

2

Chính thức

Kỹ thuật
thu thập dữ liệu

Thời gian

Địa điểm

Thảo luận nhóm

12/2014

Phỏng vấn trực tiếp

01/2015

Phỏng vấn trực tiếp

03-04/2015

Đà Nẵng
Đà Nẵng;
Hội An
Đà Nẵng;
Hội An

1. Nghiên cứu sơ bộ
Mục tiêu là hoàn thiện Bản câu hỏi. Nghiên cứu sơ bộ được tiến hành thông qua
hai bước là thảo luận nhóm và phỏng vấn trực tiếp du khách được thực hiện trong 2
tháng 12/2014 & 01/2015.
1a. Nghiên cứu sơ bộ với kỹ thuật thảo luận nhóm

Bước thứ nhất được thực hiện thông qua thảo luận nhóm tập trung. Thảo luận
nhóm tập trung nhằm bổ sung và hiệu chỉnh các câu hỏi (biến quan sát) mà nhóm
nghiên cứu đưa ra với hai nội dung chính: đánh giá mức độ hài lòng của du khách khi
trải qua kỳ nghỉ ở điểm đến Đà Nẵng/Hội An; đồng thời khám phá thêm nhu cầu của
du khách nếu có một điểm đến thứ yếu, lân cận Đà Nẵng/Hội An. Có ba nhóm du
khách được mời để thảo luận, mỗi nhóm gồm năm người.
+ Nhóm thứ nhất: gồm năm cá nhân yêu thích đi du lịch đang sinh sống tại Đà Nẵng
hoặc Quảng Nam.
+ Nhóm thứ hai:gồm năm du khách Việt từ các tỉnh thành khác đang tham viếng và
nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng/Hội An.
+ Nhóm thứ ba: gồm năm người nước ngoài, trong đó có hai đang làm việc trong
ngành du lịch tại Đà Nẵng/Hội An và ba du khách đang trải kỳ nghỉ tại khu vực này.
Kết quả thảo luận nhóm đã giúp hình thành bản câu hỏi khảo sát ban đầu cho
từng nhóm đối tượng nghiên cứu, gồm có: (1) những người yêu thích du lịch đang
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sống tại Đà Nẵng hoặc Quảng Nam; (2) du khách Việt từ nơi khác đang thăm viếng và
nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng hoặc Quảng Nam (Phụ lục 2); và (3) du khách nước ngoài với
bản câu hỏi Tiếng Anh.
1b. Nghiên cứu sơ bộ với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp

Bước thứ hai được thực hiện với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp du khách thông
qua bản câu hỏi chi tiết nháp. Thông qua phỏng vấn trực tiếp du khách để hiệu chỉnh
và đảm bảo rằng tất cả các câu hỏi được hình thành từ bước một (thảo luận nhóm tập
trung) đều rõ ràng, trong sáng cho cả hai phiên bản Tiếng Việt (cho hai đối tượng là du
khách Việt từ các tỉnh thành khác và đang tham quan tại Đà Nẵng hoặc Quảng Nam;
và du khách là người Đà Nẵng hoặc Quảng Nam) và Tiếng Anh (du khách nước
ngoài). Có 10 du khách của mỗi nhóm khách hàng được mời phỏng vấn. Kết quả khảo
sát cho thấy cả hai phiên bản câu hỏi đều được du khách hiểu cặn kẽ và trả lời hết
được các câu hỏi.
2. Nghiên cứu chính thức
Nghiên cứu chính thức được thực hiện với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp du
khách. Mẫu được chọn theo phương pháp thuận tiện với số lượng đáp viên dự tính là
600 (600 bản câu hỏi được phát ra). Trong đó:
- Những người yêu thích du lịch đang sống tại Đà Nẵng hoặc Quảng Nam là 150.
- Du khách Việt từ nơi khác đang tham quan và nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng hoặc Quảng
Nam là 200.
- Du khách nước ngoài đang tham quan và nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng hoặc Quảng Nam
là 250.
Cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 08/3 đến 01/4 năm 2015, đây là một trong
những khoảng thời gian cao điểm của du khách Quốc tế đến Đà Nẵng và Quảng Nam.
Về địa điểm phóng vấn, đối với nhóm 2 & 3, việc phóng vấn được trải dài từ các
nhà hàng, khách sạn, các điểm tham quan, trên xe du lịch… tại hai điểm đến là Đà
Nẵng và Hội An. Với nhóm 1, địa điểm phỏng vấn tại nhà riêng, quán cà phê hoặc bất
kỳ địa điểm nào thuận lợi cho người được phỏng vấn và mẫu được lấy theo phương
pháp thuận tiện dựa trên sự giới thiệu của phần tử này đến phần tử khác.
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2.1.2. Kết quả nghiên cứu
Các số liệu chi tiết về cuộc điều tra và kết quả điều tra được nêu trong Phụ lục 2.
Sau đây là những phân tích rút ra từ các dữ liệu đó.

2.1.2.1. Thống kê mô tả mẫu
Bản câu hỏi sau khi tiến hành khảo sát đã thu về được 600 bản. Vì tất cả các câu
hỏi đều được yêu cầu bắt buộc trả lời nên không có bất cứ phiếu điều tra nào bị thiếu
thông tin, do đó 100% các bản hỏi thu thập được đều hợp lệ. Trong 600 bản điều tra
phát ra cho du khách trả lời thì: khách trong nước 350 bảng (bao gồm cả khách du lịch
từ các tỉnh thành khác đến và khách du lịch hiện đang sinh sống tại Quảng Nam và Đà
Nẵng), khách du lịch quốc tế 250 bản.
Bảng 2.2. Cơ cấu mẫu điều tra
Tần suất
Giới tính
Nam
Nữ
Độ tuổi
18-24 tuổi
25-34 tuổi
35-44 tuổi
45-54 tuổi
54-65 tuổi
>65 tuổi
Nghề nghiệp
Nhân viên văn phòng
Doanh nhân
Giáo viên
Nhà báo/Phóng viên
Kỹ sư/Kiến trúc sư/ Bác sĩ
Sinh viên
Hưu trí
Khác
Thu nhập
Dưới 5tr/tháng
5tr/tháng- dưới 10tr/tháng

%

258
342

43%
57%

108
162
192
78
36
24

18%
27%
32%
13%
6%
4%

282
30
108
12
66
84
0
18

47%
5%
18%
2%
11%
14%
0%
3%

96
192

16%
32%
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10tr/tháng – dưới 15tr/tháng
15r/tháng – 20tr/tháng
Trên 20tr/tháng

168
114
30

28%
19%
5%

Như vậy, trong mẫu, tỷ lệ du khách nam và nữ không có sự chênh lệch cao với
43% và 57%. Về độ tuổi, nhóm tuổi 35-44 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 32% và những
người trên 65 tuổi chỉ chiếm 4%. Theo tiêu thức nghề nghiệp thì gần ½ du khách được
hỏi là nhân viên văn phòng. Du khách ở các ngành nghề như nhà báo và doanh nhân
chiếm tỷ lệ khá thấp chỉ 3% và 5%. Xét về thu nhập, thì du khách có thu nhập từ 5 đến
10 triệu và từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ khá cao với 32% và 28%, chỉ có
5% du khách có thu nhập trên 20 triệu/tháng.

2.1.2.2. Thông tin về chuyến đi
Về thông tin cụ thể chuyến đi của du khách, theo bảng 1 phụ lục 2, ta thấy phần
đông du khách đến Đà Nẵng là lần đầu tiên (chiếm tỷ lệ 45%) hoặc đến lần thứ hai
(30%). Số lượng khách đến lần thứ ba là khá ít nhưng lượng khách đến Đà Nẵng hoặc
Hội An hơn ba lần lại chiếm một con số tương đối (20%). Đây là một thông tin đáng
mừng cho điểm đến Đà Nẵng, Hội An khi thu hút khá đông lượng khách quay lại.
Trong bảng 2 phụ lục 2, trong chuyến đi lần này có 67% khách đến Đà Nẵng với mục
đích tham quan giải trí và 15% đến vì muốn khám phá, trải nghiệm. Những lý do khác
như đi công tác hay giá cả thấp chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ.
Theo bảng 3 (phụ lục 2), khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin về du lịch tại Đà
Nẵng/ Hội An, nguồn thông tin sử dụng chủ yếu là internet. Kết quả này phản ánh rất
rõ tính phổ biến và tiện lợi của công cụ truyền thông qua internet bởi vì khách ở bất cứ
nơi đâu cũng rất dễ dàng tiếp cận thông tin chỉ với một cái nhấp chuột. Ngoài ra, thông
tin từ các công ty lữ hành và bạn bè, người thân cũng là một kênh thông tin hiệu quả
và đáng tin cậy với du khách. Tuy nhiên, bảng 4 (phụ lục 2) chỉ ra rằng khi được hỏi
về hình thức tổ chức chuyến đi thì hầu hết du khách, cả khách quốc tế và khách nội
địa, đều lựa chọn hình thức tự tổ chức. Đà Nẵng/Hội An là một điểm đến với diện tích
khá nhỏ và được qui hoạch du lịch khá bài bản và rõ ràng nên rất dễ dàng cho du
khách có thể tự mình đi du lịch nếu tìm hiểu thông tin từ trước.
Về phương tiện mà du khách sử dụng để đến Đà Nẵng thì máy bay và xe ô tô là
hai phương tiện được lựa chọn nhiều nhất với tỷ lệ tương đương nhau (38% và 39%).
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Vì vậy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của sân bay cũng như giao thông đường bộ là
việc làm cần thiết của Hội An và Đà Nẵng để tạo sự thuận tiện và hài lòng nhất với du
khách khi đến với điểm đến này vì đây sẽ là những ấn tượng và hình ảnh đầu tiên của
du khách khi đặt chân đến Đà Nẵng. Tàu hỏa và các phương tiện khác chiếm một tỷ lệ
nhỏ hơn, khoảng 11% - 12%. Kết quả được thể hiện trong bảng 5 phần phụ lục 2.

2.1.2.3. Cảm nhận về điểm đến du lịch Đà Nẵng và Hội An
Để hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách du lịch về một điểm đến
mới bổ sung, nhóm nghiên cứu cũng đã tiến hành điều tra về cảm nhận của khách du
lịch đối với hai điểm đến lân cận của Đà Nẵng và Hội An.
Trước tiên, du khách được hỏi về những yếu tố hài lòng của họ khi trải nghiệm
chuyến du lịch ở Đà Nẵng và Hội An. Bản câu hỏi được thiết theo 6 nhân tố ảnh
hưởng đến sự hài lòng về một điểm du lịch của HOLSAT: cơ sở hạ tầng, cơ sở dịch
vụ, môi trường du lịch, điểm tham quan, điểm mua sắm và điểm vui chơi giải trí.
Trong đó, cơ sở hạ tầng là yếu tố mà đa số khách du lịch (568/600 khách) đều hài lòng.
Điều này cũng dễ hiểu khi thực tế cơ sở hạ tầng giao thông hay cơ sở hạ tầng viễn
thông được đầu tư tốt ở hai thành phố này. Đây là một trong những thành phố hiếm
trong cả nước được phủ sóng wifi để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Đường sá đi
lại rộng rãi, thông thoáng khiến du khách thuận tiện hơn. Phần lớn (gần 70%) du khách
được hỏi cũng cảm thấy rất hài lòng về những điểm tham quan ở hai thành phố này.
Với đặc điểm tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, Đà Nẵng và Hội An đã khai
thác tốt và phát triển các điểm tham quan để phục vụ du khách. Hơn 50% khách du
lịch được hỏi hài lòng với cơ sở dịch vụ và môi trường du lịch ở hai thành phố này.
Tuy nhiên về các cơ sở vui chơi giải trí và mua sắm thì tỷ lệ khách du lịch hài lòng vẫn
chưa cao chỉ 41% và 33.5%
Ngoài việc nghiên cứu các yếu tố hài lòng của du khách đối với hai điểm đến Đà
Nẵng và Hội An, thì nhóm nghiên cứu cũng chú trọng tìm hiểu ý kiến của du khách về
những điểm hạn chế ở hai thành phố này (Bảng 7, phụ lục 2). Với Hội An thì rõ ràng
không gian phố cổ chật hẹp là một điểm bất lợi của thành phố này với hơn 93% khách
có ý kiến. Điều này cũng dễ dàng được giải thích bởi Hội An là một điểm đến được
UNESCO công nhận là di sản thế giới nên việc bảo tồn ở đây phần nào ảnh hưởng đến
việc xây mới hay phát triển không gian du lịch. Thiếu không gian xanh cũng là một
vấn đề nổi trội với gần 90% khách đồng ý. Các sản phẩm du lịch làng quê và làng nghề
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truyền thống mặc dù đã được chú trọng phát triển nhưng 73.5% và 68% du khách được
hỏi vẫn cho rằng chưa đủ đáp ứng nhu cầu của họ. Phải chăng đây là một hạn chế của
Hội An, Đà Nẵng và là cơ hội cho Điện Phương? Hơn 50% số khách được hỏi cho
rằng dịch vụ homestay còn thiếu. Số ít khách du lịch cho rằng Đà Nẵng và Hội An
chưa chú trọng các giá trị văn hóa địa phương với chỉ 23.17%. Thực tế đây là giá trị
cốt lõi mà các sở ban ngành luôn chú trọng khi đưa ra các chính sách phát triển sản
phẩm dịch vụ du lịch nên đạt được tỷ lệ này là hoàn toàn dễ hiểu. Đồng thời cũng chỉ
1/3 số khách được hỏi cho rằng đặc sản ẩm thực ở đây chưa phong phú. Như vậy tóm
lại, khi xét đến những hạn chế về du lịch ở hai điểm đến lân cận là Đà Nẵng và Hội An
thì vấn đề về không gian du lịch là vấn đề nên được quan tâm hàng đầu. Và đây có thể
được xem là cơ sở tiền đề cho dự án quy hoạch phát triển thêm điểm đến du lịch bổ
trợ.
Vấn đề tiếp theo mà nhóm nghiên cứu muốn hiểu rõ hơn đó là ngoài những sản
phẩm dịch vụ du lịch hiện tại thì khách du lịch mong muốn được trải nghiệm thêm
những gì khi đi du lịch ở Đà Nẵng và Hội An. Kết hợp với nghiên cứu thực địa và
phỏng vấn sâu các chuyên gia du lịch, nhóm nhận thấy có thêm các nhu cầu mà khách
du lịch thường muốn trải nghiệm thêm đó là thêm tuyến du lịch đường sông, tìm hiểu
thêm những địa danh, những sự kiện nổi tiếng thời chúa Nguyễn, tìm hiểu thêm về
nông thôn xứ Quảng, và thưởng thức đặc sản xứ Quảng (Phụ lục 2, bảng 8). Trong đó
đặc sản xứ Quảng và tuyến du lịch đường sông thu hút sự yêu thích của khách du lịch
nhiều nhất chiếm 91.17% và 86.5% số khách được hỏi. Một tỷ lệ khá cao 72% du
khách muốn tìm hiểu thêm về nông thôn xứ Quảng, tuy nhiên chỉ có chưa đến 1/3 số
khách có sở thích đối với các địa danh và sự kiện về chúa Nguyễn.
Với những ý kiến của khách du lịch về những hạn chế và những mong muốn của
họ khi đến du lịch ở khu vực miền Trung này thì nhóm nghiên cứu đã đề xuất với
khách những dịch vụ mà khách sẵn lòng lưu lại đây để tham gia ở vùng không xa nông
thôn Hội An về phía Tây. Cụ thể, trong 10 sản phẩm dịch vụ được đề xuất (theo phụ
lục 2, bảng 9) thì nhà hàng đặc sản địa phương được lựa chọn bởi hầu hết các du khách
được hỏi (92.67%). Rõ ràng nhu cầu ẩm thực địa phương luôn là một nhu cầu thiết yếu
trong sự trải nghiệm du lịch tại điểm đến. Các dịch vụ khác như là du lịch làng quê,
làng nghề truyền thống, khu mua sắm, dịch vụ homestay cũng được đông đảo du khách
lựa chọn tham gia với tất cả các lựa chọn đều chiếm tỷ lên hơn ½ số du khách được
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hỏi. Riêng về dịch vụ giải trí về đêm thì chỉ có 35% khách muốn tham gia. Đặc biệt để
xem vùng nông thôn này như một điểm đến phái sinh thì phần đông khách đều có ý
kiến khu vực này nên được phát triển như một điểm tham quan từ Đà Nẵng và Hội An
đi Mỹ Sơn hay từ Đà Nẵng đi Hội An. Thống kê này sẽ có ý nghĩa quan trọng cho các
sở ban ngành tỉnh Quảng Nam có chính sách quy hoạch du lịch phù hợp với nhu cầu
của khách.

2.1.2.4. Thông tin về điểm đến mới bổ sung cho điểm đến Đà Nẵng/ Hội An
Trước hết để tìm hiểu mức độ hiểu biết của du khách về điểm đến Điện Phương,
Điện Bàn, nhóm điều tra đã hỏi du khách về những địa danh hoặc món ăn nổi tiếng ở
khu vực này. Kết quả điều tra thống kê được trình bày ở bảng 10 phụ lục 2. Khi các du
khách được hỏi về các địa danh, tên gọi hay món ăn nào ở khu vực Điện Phương mà
họ biết đến thì hầu hết du khách (80%) đều biết đến đặc sản Bò tái Cầu Mống. Đây
cũng là một kết quả hợp lý vì Bò tái Cầu Mống là một đặc sản nổi tiếng ở Quảng Nam
không chỉ đối với du khách trong nước mà cả khách nước ngoài, là một điểm dừng
chân ăn uống mà ít có chương trình du lịch nào trên tuyến điểm này bỏ qua. Tuy nhiên,
qua quá trình điều tra, nhóm điều tra nhận ra rằng rất ít du khách biết chính xác các
quán ăn nổi tiếng về món này nằm trên địa bàn huyện Điện Bàn, các du khách chỉ biết
nó nằm ở khu vực gần Hội An – Đà Nẵng. Và không ít khách nhầm lẫn rằng đây là
món ăn đặc sản của thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Làng đúc đồng Phước Kiều và
địa danh huyện Điện Bàn cũng được hơn 50% du khách biết đến, tương ứng là 57%
cho Làng đúc đồng Phước Kiều và 63% cho huyện Điện Bàn nhưng hầu hết là khách
nội địa. Nếu tính riêng khách quốc tế thì tỷ lệ này chỉ đạt khoàng 30%. Ngoài ra, có rất
ít các du khách biết đến các các địa danh, điểm thu hút khác bao gồm Dinh Trấn Thanh
Chiêm, Nhà thờ Andre hay xã Điện Phương. Đây cũng là một khó khăn cho chính
quyền xã Điện Phương nói riêng và huyện Điện Bàn nói chung phát triển các tuyển
điểm du lịch mới qua các điểm đến này.
Đối với các điểm đến bổ sung cho điểm đến Đà Nẵng/Hội An, du khách cho
rằng điểm đến mới phải hội tụ các đặc điểm chính là điểm đến có đặc sản địa phương,
có làng nghề truyền thống hay có không gian xanh của làng quê Việt Nam, có nhiều
điểm tôn giáo hay có các cảnh đẹp thiên nhiên (bảng 11, phụ lục 2). Điều đặc biệt là
hai lựa chọn được du khách thích nhất là điểm đến có nhiều đặc sản địa phương (72%)
và nhiều không gian xanh của làng quê Việt Nam (65%). Có thể đối với một điểm đến
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phái sinh ở miền quê như Điện Phương, du khách mong chờ một nét gì khác, dân dã
thân thuộc hơn và thưởng thức nhiều món ăn đặc sản miền quê hơn để du khách có thể
gợi nhớ và hòa mình vào không gian rất Việt. Với mong muốn như vậy nên khi được
hỏi về các dịch vụ mà du khách có nhu cầu sử dụng đối với các điểm đến mới thì các
nhà hàng/quán ăn đặc sản được khá nhiều du khách lựa chọn (61%). Bên cạnh đó
khách cũng khá hứng thú với dịch vụ ngủ ở nhà dân, thưởng thức các loại hình nghệ
thuật địa phương như tuồng, bài chòi..., mua sắm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa
phương hay các dịch vụ vui chơi giải trí khác (Bảng 11 phụ lục 2).
Về phương tiện vận chuyển ở các vùng miền quê lân cận khu vực Hội An, Đà
Nẵng thì du khách hứng thú với xe đạp (63%) hay ghe máy (59%). Đây là các phương
tiện rất gần gũi với thiên nhiên và sẽ mang lại cho du khách nhiều sự trải nghiệm và
hòa mình vào thiên nhiên. Ngoài ra ô tô vẫn là phương tiện vận chuyển được hơn một
nửa du khách lựa chọn vì tính thuận tiện và thoải mái của nó (51%) (Bảng 13 phụ lục
2).
Khi được tham khảo ý kiến về đối tượng khách sẽ phù hợp với các điểm đến
miền quê ở khu vực này thì hầu hết các du khách cho rằng các khách châu Âu, Úc, Mỹ
và khách du lịch nội địa sẽ có hứng thú. Đây cũng là một gợi ý tốt cho các nhà hoạch
định chính sách phát triển du lịch tại địa phương để xác định đối tượng khách mục tiêu
của mình và có những kế hoạch phát triển phù hợp (Bảng 14 phụ lục 2).
Tóm lại, với thực tế mật độ du khách quá cao tại một không gian nhỏ hẹp của
Hội An đồng thời để đáp ứng nhu cầu khám phá du lịch nhiều mặt của du khách thì
việc mở rộng không gian du lịch là cần thiết cho cả du khách trong nước và du khách
quốc tế đang tham quan tại đây. Cư dân Đà Nẵng cũng đang có nhu cầu cho một điểm
đến mới ngoài các điểm du lịch của Đà Nẵng và Hội An. Nhìn chung, du khách quan
tâm đến du lịch đường sông, du khách có nhu cầu du lịch đường sông, tham quan làng
quê, làng nghề và ẩm thực địa phương là những thế mạnh của Điện Phương. Khai thác
các thế mạnh này là nhiệm vụ của Quy hoạch này. Các di tích thời chúa Nguyễn và
những di tích liên quan đến sự ra đời của chữ quốc ngữ không được du khách quan
tâm như mong muốn nhưng một trong những nguyên nhân như điều tra đã chỉ ra đa số
du khách không biết đến:chúng ta chưa có được chương trình truyền thông về chúng.
Vấn đề là cần có một sự công nhận rộng rãi về giá trị chân thực của các di tích này,
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truyền thông cho du khách và thiết kế các sản phẩm phù hợp với những di tích còn lại
đang có.
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2.2. NGHIÊN CỨU Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN
ĐỊA BÀN XÃ ĐIỆN PHƯƠNG

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu
Trong thời gian qua, du lịch Điện Phương chưa thực sự phát triển mạnh mẽ mặc
dù địa phương này có vị trí khá gần Hội An. Kết quả kiểm kê đánh giá tài nguyên cho
thấy nơi đây có nhiều tài nguyên du lịch nhưng vẫn còn ở duới dạng tiềm năng và cũng
không thực sự đặc sắc để có thể thu hút những đầu tư lớn. Vì vậy, để Điện Phương có
thể phát triển thành một điểm đến vệ tinh cạnh Hội An với hoạt động du lịch có bản
sắc riêng, định hướng phát triển du lịch của địa phương này trong thời gian tới nên là
du lịch cộng đồng.
Du lịch cộng đồng là một định hướng phát triển du lịch dựa trên cộng đồng: sự
tham gia chủ động của cộng đồng với tư cách là một chủ thế cung cấp sản phẩm/dịch
vụ du lịch. Xuất phát điểm là một nhà cung cấp dịch vụ du lịch không chuyên nghiệp,
nhưng cộng đồng lại phải đối mặt với thách thức là luôn đảm bảo tính đặc sắc của sản
phẩm du lịch, chất lượng đã cam kết trong một tổng thể sản phẩm du lịch tích hợp mà
các công ty kinh doanh du lịch chuyên nghiệp đã cam kết với du khách. Vì vậy, 2 vấn
đề cần làm sáng tỏ khi muốn triển khai định hướng phát triển du lịch này là mong
muốn của cộng đồng tham gia vào việc kinh doanh du lịch và khả năng của họ trong
việc tham gia đó. Đây là lý do của việc triển khai nghiên cứu cộng đồng cho định
hướng phát triển du lịch Điện Phương.

2.2.1.2. Giả thiết và mục tiêu nghiên cứu
1. Giả thiết nghiên cứu
Các giả thiết mà cuộc điều tra cần kiểm định là:
 Các hộ gia đình, tổ chức xã hội/cộng đồng ở Điện phương có muốn tham gia
vào cung cấp dịch vụ du lịch tại nhà/địa điểm của mình không? Nếu không thì vì
sao?
 Các hộ gia đình, tổ chức xã hội/cộng đồng ở Điện phương mong đợi gì ở việc
cung cấp dịch vụ du lịch tại nhà/ địa điểm của mình?
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 Những loại hình dịch vụ nào mà các hộ gia đình, tổ chức xã hội/cộng đồng ở
Điện phương muốn tham gia cung cấp?
 Các hộ gia đình, tổ chức xã hội/cộng đồng ở Điện phương đã có các nguồn lực
như thế nào cho việc cung cấp các dịch vụ du lịch đó?
 Các hộ gia đình, tổ chức xã hội/cộng đồng ở Điện phương mong muốn được hỗ
trợ gì cho việc cung cấp dịch vụ du lịch đó?
2. Mục tiêu nghiên cứu
Thứ nhất, xác định được tỷ lệ các hộ gia đình/tổ chức xã hội/cộng đồng ở Điện Phương
muốn tham gia cung cấp dịch vụ du lịch
Thứ hai, xác định các loại hình dịch vụ du lịch mà các hộ gia đình, tổ chức xã hội/cộng
đồng ở Điện phương muốn tham gia
Thứ ba, xác định khả năng cung cấp các dịch vụ đó của các hộ gia đình, tổ chức xã
hội./cộng đồng ở Điện phương
Thứ tư, định hình các giải pháp khuyến khích sự tham gia của các hộ gia đình, tổ chức
xã hội/cộng đồng ở Điện phương vào việc cung cấp các sản phẩm/dịch vụ du lịch

2.2.1.3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu là quan điểm và mong muốn của các hộ gia đình, tổ chức
xã hội ở Điện phương trong việc tham gia cung ứng dịch vụ du lịch
 Phạm vi nghiên cứu: các vùng dọc theo các tuyến. điểm du lịch được định
hướng là sẽ phát triển ở Điện Phương
 Khách thể nghiên cứu: chủ hộ gia đình, người đứng đầu các tổ chức xã hội ở
Điện Phương

2.2.1.4. Phương pháp khảo sát
1. Phương pháp thu thập dữ liệu
Thông tin nghiên cứu sẽ được thu thập thông qua phương pháp điều tra dựa trên
1 bản câu hỏi được soạn thảo sẵn. Các phương án thu thập thông tin bao gồm:
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Trường hợp 1: nếu đối tượng được điều tra chấp nhận dành thời gian cho việc phỏng
vấn trực tiếp, người đi phỏng vấn sẽ tiếp xúc trực tiếp với người được phỏng vấn, đặt
câu hỏi và ghi lại câu trả lời từ người được phỏng vấn vào bản câu hỏi.
Trường hợp 2: nếu đối tượng được điều tra không thể thu xếp thời gian cho việc phỏng
vấn trực tiếp, bản câu hỏi sẽ được để lại nơi người được điều tra. Sau khi bản câu hỏi
đã được hoàn tất, người phỏng vấn sẽ quay lại thu lại bản câu hỏi (thời gian quay lại sẽ
do hai bên thoả thuận theo hướng thuận lợi cho người được điều tra).
2. Bản câu hỏi
Căn cứ vào mục tiêu điều tra và đối tượng điều tra mà xây dựng bản câu hỏi như
đính kèm trong Phụ lục 3. Trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một trong năm bậc
từ Rất đồng ý/Rất mong muốn (tương ứng 5 điểm) đến Hoàn toàn không đồng ý/Hoàn
toàn không mong muốn (0 điểm), bậc trung tính ở giữa là Không ý kiến (3 điểm).
3. Mẫu nghiên cứu
Đối tượng của cuộc điều tra là các chủ hộ gia đình nằm trên các tuyến, điểm du
lịch của Điện Phương, những người đứng đầu các tổ chức xã hội/cộng đ ồng có liên
quan đến các tuyến điểm du lịch tại Điện Phương. Quy mô mẫu là 200 với phương
pháp lấy mẫu thuận tiện dựa trên danh sách các chủ hộ gia đình được cung cấp bởi các
Trưởng thôn có tuyến du lịch đi qua.
4. Công cụ thu thâp thông tin
Thông tin được thu thập thông qua bảng câu hỏi (mục 3 phụ lục số 2), được cấu
trúc thành 2 phần: phần 1 thu thập thông tin cá nhân của người được phỏng vấn, phần
2 bao gồm các câu hỏi nhằm điều tra ý kiến của người được hỏi về phát trỉên du lịch ở
Điện Phương.
5. Phương pháp xử lý dữ liệu
Dữ liệu thu thập sẽ được làm sạch, sau đó đưa vào phân tích.
Phương pháp phân tích là sử dụng thống kê mô tả
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2.2.2. Kết quả điều tra
Cuộc điều tra được thực hiện trên tổng cộng 200 hộ gia đình, phân bố ở các thôn
nằm trong các vùng được khảo sát là có mật độ tài nguyên du lịch cao, khả năng phát
triển du lịch khá rõ nét. Phân bố người tham gia phỏng vấn ở các thôn được tổng hợp
trong bảng 2.3. Nguyên tắc phân bổ là nơi có mật độ tài nguyên cao, khả năng phát
triển du lịch lớn thì sẽ được phân bổ nhiều.
Bảng 2.3 : Phân bố người tham gia phỏng vấn theo các thôn
Số người tham gia Tỷ lệ %

Thôn
Thanh Chiêm 1

20

10.0

Triêm Trung 2

20

10.0

Triêm Đông 1

20

10.0

Triêm Tây

60

30.0

Đông Khương 1,2

40

20.0

Thanh Chiêm 2

40

20.0

200

100

Tổng
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2.2.2.1. Mô tả chung về mẫu điều tra
Đại diện của các hộ gia đinh tham gia vào cuộc điều tra phần lớn ở vai trò chủ
hộ. Các đại diện gia đình được phân chia vào 5 nhóm tuổi: từ 20 - 30, từ 31- 40, 4150, 51-60 và 61 trở lên. Các nhóm gia đình trẻ thường dễ thích ứng với những sự đổi
mới trong sinh hoạt và sản xuất, trong khi đó những nhóm gia đình lớn tuổi có thể có
nhiều kinh nghiệm hơn trong sản xuất, điều kiện kinh tế vững chãi hơn. Ngoài ra, với
văn hoá tứ đại đồng đường, đời sống sinh hoạt của nhiều thế hệ trong gia đình có thể
có sức hấp dẫn cao hơn.
Nghề nghiệp của các hộ tham gia vào cuộc điều tra cũng được quan tâm vì thông
tin này cung cấp những thông tin ban đầu về khả năng tham gia phục vụ khách.
Trình độ học vấn của người điều tra giúp nhóm nghiên cứu hiểu rõ hơn mức độ
chính xác và nguyên nhân của các thông tin mà người được phỏng vấn cung cấp.
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Bảng 2.4: Mô tả chung về mẫu điều tra
Độ tuổi
Thôn

20-30 31-40 41-50

Nghề nghiệp

51-60

61 trở lên

Trình độ

Nông Tiểu thủ Thương Trí thức Dịch vụ
công
mại
khác

<12

>=12

Thanh Chiêm 1

1

1

5

9

4

1

7

5

3

4

12

8

Triêm Trung 2

0

1

3

8

8

9

4

7

0

0

20

0

Triêm Đông 1

5

7

7

0

1

2

9

3

1

5

10

10

Triêm Tây

12

8

16

17

7

23

9

4

2

22

44

15

Đông Khương 1,2

1

1

16

12

1

14

11

11

1

3

35

5

Thanh Chiêm 2

0

0

17

20

3

40

0

0

0

0

33

7

Tổng cộng

19

18

64

66

24

89

40

30

7

34

154

45
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Trong tổng 200 người được phỏng vấn, có 9 người không trả lời về độ tuổi. Từ
kết quả nghiên cứu, có thể thấy phần lớn người tham gia trả lời phỏng vấn là ở 2 nhóm
tuổi thuộc trung niên. Các nhóm tuổi này còn khả năng thích ứng tương đối với những
đổi mới trong sản xuất lẫn trong sinh hoạt và cũng tích luỹ đủ kinh nghiệm sống và sản
xuất để tham gia cung cấp các dịch vụ phục vụ khách du lịch.
Xét về nghề nghiệp, từ thông tin của 191 người đại diện hộ gia đình cung cấp có
thể thấy phần lớn các hộ gia đình làm nghề nông. Điều này phản ánh chính xác thực tế
của xã Điện phương. Bên cạnh các hộ làm nông nghiệp, trong các khu vực có tiềm
năng phát triển du lịch được điều tra còn có một số lượng không nhỏ các hộ tham gia
sản xuất tiểu thủ công nghiệp (như làm đồ gỗ, đúc đồng, làm gốm...), thương mại
(buôn bán nhỏ lẻ) và các dịch vụ khác (chủ yếu là phục vụ ăn uống).
Xét về trình độ, có một tỷ lệ rất lớn người tham gia trả lời có trình độ đào tạo
dưới 12. Như vậy, việc phát triển du lịch dựa trên sự tham gia của họ đòi hỏi các hoạt
động đào tạo, huấn luyện phải được đầu tư thoả đáng.

2.2.2.2. Mong muốn của cộng đồng đối với phát triển du lịch và tham gia vào kinh
doanh du lịch tại địa phương
1. Mong muốn của cộng đồng đối với phát triển du lịch tại địa phương
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Phát triển du lịch theo hướng cộng đồng phải được đặt nền móng trên sự mong
mỏi của chính họ về điều đó. Vì vậy, khảo sát mong muốn của người dân trên địa bàn
các thôn được định hướng phát triển du lịch là rất cần thiết. Mức độ mong muốn được
phân chia làm 5 bậc từ Rất không mong muốn, Không mong muốn, Không ý kiến,
Mong muốn và Rất mong muốn, được lượng hoá từ 1 đến 5. Kết quả điều tra cho thấy
mức độ mong muốn của người dân ở trên các địa bàn được điều tra là rất cao: nhữn g
người được hỏi chỉ chọn mức mong muốn hoặc rất mong muốn.
Bảng 2.5: Mức độ mong muốn của người dân đối với việc
phát triển du lịch ở Điện Phương
Mức độ mong muốn được lựa chọn

Giá trị
lượng hóa

Số người
trả lời

Phần
trăm

Mong muốn

4

54

27.0

Rất mong muốn

5

146

73.0

200

100.0

Tổng
Giá trị trung bình

4,73
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Bảng 2.6: Mức độ mong muốn của người dân đối với
việc phát triển du lịch ở Điện Phương
Mức độ mong muốn được lựa chọn
Thôn

Mong muốn
SL

TT(%)

Rất mong muốn
SL

TT(%)

Thanh Chiêm 1

0

0.0

20

100

Triêm Trung 2

16

80.0

4

20

Triêm Đông 1

10

50.0

10

50

Triêm Tây

12

20.0

48

80

1

2.5

39

97.5

15

37.5

25

62.5

Đông Khương 1,2
Thanh Chiêm 2
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Bảng 2.6 cho thấy Thanh Chiêm 1, Đông Khương 1, Đông Khương 2 và Triêm
Tây là những thôn có mức độ mong muốn rất cao.
Bảng 2.7: Mức độ mong muốn của người dân đối với
việc phát triển du lịch ở Điện Phương
Mức độ mong muốn được lựa chọn
Nghề nghiệp

Mong muốn
SL

Rất mong muốn

TT(%)

SL

TT(%)

Nghề nông

34

38.20

55

61.80

Tiểu thủ công

11

27.50

29

72.50

Thương mại

6

20.00

24

80.00

Dịch vụ khác

3

8.82

31

91.18

Trí thức

0

0.00

7

100.00
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Phần lớn các hộ làm nghề tiểu thủ công, thương mại, dịch vụ có tỷ lệ rất mong
muốn rất cao. Những đại diện hộ là trí thức cũng thể hiện sự mong muốn rất cao đối
với sự phát triển du lịch ở địa phương.
Sở dĩ người dân Điện Phương, xét trên mẫu điều tra, có mức mong muốn khá
cao đối với sự phát triển du lịch tại địa phương vì họ nhìn thấy ở sự phát triển này
nhiều tác động tích cực đến đời sống của chính họ và cộng đồng.
Bảng 2.8: Đánh giá của người dân đối với tác động của sự phát triển du lịch
Tác động của phát triển du lịch

Ý kiến đánh giá (thang điểm 5)

DL phát triển có thể làm tăng thu nhập

4,6

DL phát triển có thể thúc đẩy giao lưu văn hóa

4,4

DL phát triển có thể giải quyết việc làm cho cư dân

4,67

DL phát triển có thể làm cho cuộc sống ở xã vui
hơn

4,48
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Du lịch phát triển có thể làm thay đổi đời sống
thường nhật

4,26

Du lịch phát triển có thể làm tăng ô nhiễm

3,83

Du lịch phát triển có thể làm tăng số lượng
người tập trung trong làng

4,13

Du lịch phát triển có thể làm tình hình an ninh
thêm phức tạp

3,92
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Kết quả điều tra cho thấy người dân ý thức được cả những tác động tích cực lẫn
tiêu cực của sự phát triển du lịch. Tuy nhiên, đánh giá của họ đối với tác động tiêu cực
thấp hơn hẳn so với đánh giá về những tác động tích cực. Điều mà người dân kỳ vọng
nhất là việc phát triển du lịch chính sẽ đem lại công ăn việc làm và gia tăng thu nhập
cho bản thân và gia đình.
2. Mong muốn của cộng đồng tham gia vào hoạt động kinh doanh du lịch tại địa
phương
Trong tổng số 200 người được hỏi thì chỉ có 2 người không có ý kiến gì về việc
tham gia hoạt động kinh doanh du lịch tại địa phương. Những người còn lại đều thể
hiện mong muốn được tham gia vào hoạt động này.
Bảng 2.9: Mức độ mong muốn của người dân đối tham gia vào
hoạt động kinh doanh du lịch
Mức độ mong muốn được lựa
chọn

Giá trị lượng
hóa

Số người
trả lời

Phần
trăm

Không có ý kiến

3

2

1.0

Mong muốn

4

48

24.0

Rất mong muốn

5

150

75.0

200

100.0

Tổng
Giá trị trung bình

4,74
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Bảng 2.10: Mức độ mong muốn của người dân đối tham gia vào
hoạt động kinh doanh du lịch chia theo thôn
Thôn

Mức độ mong muốn được lựa chọn

Tổng

Không ý kiến Mong muốn Rất mong muốn
Thanh Chiêm 1

0

0

20

20

Triêm Trung 2

0

16

4

20

Triêm Đông 1

1

8

11

20

Triêm Tây

1

11

48

60

Đông Khương 1,2

0

1

39

40

Thanh Chiêm 2

0

12

28

40

2

48

150

200

Tổng
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Bảng 2.10. cho thấy Thanh Chiêm 1, Đông Khương 1, Đông Khương 2 và Triêm Tây
cũng vẫn là những thôn mà người dân có mức độ mong muốn tham gia kinh doanh du
lịch rất cao.
Bảng 2.11: Mức độ mong muốn của người dân đối với
việc phát triển du lịch ở Điện Phương chia theo nghề nghiệp
Nghề nghiệp

Mức độ mong muốn được lựa chọn

Tổng

Không ý kiến Mong muốn Rất mong muốn
Nghề nông

1

30

58

20

Tiểu thủ công

1

10

29

20

Thương mại

0

6

24

20

Dịch vụ khác

0

2

32

60

Trí thức

0

0

7

40

2

48

150

200

Tổng
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Bảng 2.11. cho thấy đa phần các hộ gia đình có nghề tiểu thủ công nghiệp,
thương mại và đặc biệt là dịch vụ có mong muốn rất cao trong việc tham gia vào hoạt
động kinh doanh du lịch.

2.2.2.3. Các hình thức kinh doanh du lịch mà cộng đồng dân cư ở Điện Phương có
thể tham gia
Kết quả khảo sát ở người dân cho thấy các hoạt động kinh doanh phục vụ khách
du lịch mà họ muốn tham gia là khá đa dạng. Có nhiều hộ muốn tham gia đồng thời
nhiều hình thức kinh doanh phục vụ khách.
Bảng 2.12: Các hoạt động kinh doanh du lịch mà cộng đồng mong muốn tham gia
Loại hình hoạt động kinh doanh du
lịch

Số lượng người
mong muốn

Tỷ lệ trong tổng só
người được hỏi (%)

Homestay

48

24,0

Phục vụ ăn uống

61

30,5

Hướng dẫn viên

18

9,0

Sản xuất hàng lưu niệm/thủ công mỹ
nghệ

22

11,0

Bán hàng lưu niệm

69

34,5

Bán hàng đặc sản

53

26,5

7

3,5

Trình diễn/hướng dẫn nghề nghiệp 2

35

17,5

Chèo thuyền trên sông

13

6,5

Cho thuê xe đạp xe máy

42

21,0

Biểu diễn nghệ thuật
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2

Biểu diễn/hướng dẫn du khách cách làm nông/sản xuất tiểu thủ công nghiệp. chế biến món ăn đặc sản
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Trong các loại hình hoạt động phục vụ khách du lịch, bán hàng lưu niệm có tỷ lệ
người muốn kinh doanh cao nhất. Lý do cơ bản nhất là do người dân hình dung về hoạt
động này ít phức tạp. Đứng thứ 2 là lĩnh vực ăn uống và có nhiều lý do để lý giải cho
sự lựa chọn này của người dân: hiện tại họ đang kinh doanh lĩnh vực này; hoạt động
kinh doanh này vừa có thể phục vụ du khách, vừa có thể phục vụ khách vãng lai và
khách tại chỗ; người trả lời tự tin về việc có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm về chế
biến những món ăn đặc sản của địa phương.
Homestay, bán hàng đặc sản và cho thuê xe đạp xe máy cũng là những hoạt
động phục vụ khách có tỷ lệ lựa chọn tương đối vì người trả lời hình dung đơn giản là
khai thác những nguồn lực sẵn có.
Bảng 2.13. Các hoạt động kinh doanh du lịch mà cộng đồng mong muốn tham gia
Thôn

Thanh
Chiêm
1

Triêm
Trung
2

Triêm
Đông
1

Tổng số tham gia
điều tra

20

20

20

Hình thức kinh
doanh

Triêm Đông
Tây Khương
1,2
60

SL

%

Sl

%

Homestay

3

15

0

0

3

15

13

21,7

6

Phục vụ ăn uống

2

10

1

5

7

35

12

20

Hướng dẫn viên

2

10

0

0

3

15

6

Sản xuất hàng lưu
niệm/thủ công mỹ nghệ

7

35

1

5

0

0

Bán hàng lưu niệm

6

30

11

55

0

Bán hàng đặc sản

6

30

9

45

Biểu diễn nghệ thuật

3

15

0

5

25

Chèo thuyền trên sông

0

Cho thuê xe đạp xe máy

2

Trình diễn/hướng
nghề nghiệp

dẫn

SL % SL

40
%

SL

Thanh
Chiêm
2
40
SL

%

15

23

57,5

8

20

31

77,5

10

3

7,5

4

10

2

3,7

9 22,5

3

7,5

0

9

15

60

19

47,5

0

0

3

5

17 42,5

18

45

0

0

0

0

0

7,5

1

2,5

3

15

6

30

11

18,3

9 22,5

1

2,5

0

2

10

0

0

4

6,7

3

7,5

4

10

10

4

20

1

1

4

6,7

7 17,5

24

60

24

3

%
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Kết quả điều tra cho thấy các hộ ở Đông Khương 1 và 2, Thanh Chiêm 2, Triêm
Tây hào hứng với việc kinh doanh phục vụ khách hơn các thôn khác một cách rõ rệt.
Homestay tập trung nhiều ở Thanh Chiêm 2, rồi đến Triêm Tây. Phục vụ ăn uống được
lựa chọn nhiều ở Thanh Chiêm 2, Triêm Đông 1 và Triêm Tây; sản xuất hàng lưu
niệm, thủ công mỹ nghệ ở Thanh Chiêm 1 và Đông khương 1,2. Trong khi đó, bán
hàng lưu niệm, hàng đặc sản được lựa chọn nhiều ở Triêm Trung 2, Đông Khương 1, 2
và Thanh Chiêm 2. Do có các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ nên mong muốn
tham gia vào trình diễn, hướng dẫn thực hành nghề nghiệp được lựa chọn với 1 tỷ lệ
đáng kể ở Thanh Chiêm 1, Triêm Đông 1 và Đông Khương 1,2.
Bảng 2.14. Các hoạt động kinh doanh du lịch mà cộng đồng mong muốn tham gia
Nghề nghiệp

Nghề
nông

Tiểu
thủ
công

89

40

Tổng số tham gia
điều tra
Hình thức kinh
doanh

SL

%

Sl

%

Thương
Trí thức
mại
30
SL

Dịch vụ
khác

7
%

SL

34
%

SL

%

Homestay

31 34.83

4

10.00

5 16.67

1

20.59

7

14.29

Phục vụ ăn uống

37 41.57

8

20.00

9 30.00

0

20.59

7

0.00

3

7.50

0

4

17.65

6

57.14

Hướng dẫn viên

5

Sản xuất hàng lưu niệm/thủ
công mỹ nghệ

4

5.62
4.49

15

37.50

2

0.00
6.67

0

2.94

1

0.00

Bán hàng lưu niệm

33 37.08

12

30.00

15 50.00

2

20.59

7

28.57

Bán hàng đặc sản

29 32.58

7

17.50

14 46.67

1

5.88

2

14.29

3.37

3

7.50

1

3.33

0

0.00

0

0.00

Trình diễn/hướng dẫn nghề
nghiệp

15 16.85

16

40.00

2

6.67

0

5.88

2

0.00

Chèo thuyền trên sông

12 13.48

1

2.50

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Cho thuê xe đạp xe máy

28 31.46

2

5.00

6 20.00

0

17.65

6

0.00

Biểu diễn nghệ thuật

3

Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra
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Có sự khác biệt rõ ràng trong sự lựa chọn tham gia kinh doanh giữa các nhóm
nghề nghiệp khác nhau. Các hộ làm nghề nông thể hiện rõ nhất mong muốn được tham
gia kinh doanh phục vụ khách và họ muốn tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh,
đặc biệt Homestay, bán hàng lưu niệm, hàng đặc sản, cho thuê xe đạp,xe máy. Các hộ
làm nghề thương mại, do tính chất nghề nghiệp, chủ yếu chọn kinh doanh bán hàng
lưu niệm, hàng đặc sản và phục vụ ăn uống.

2.2.2.4. Khả năng tham gia các hoạt động kinh doanh du lịch của cộng đồng địa
phương
Tính khả thi của việc cộng đồng tham gia kinh doanh của du lịch phụ thuộc rất
lớn vào khả năng của họ trong việc tham gia các hoạt động đó. Vấn đề này sẽ được
khảo sát thông qua việc họ tự đánh giá các yếu tố nguồn lực được sử dụng trực tiếp
cho việc kinh doanh các hoạt động kinh doanh mà họ mong muốn tham gia. Có 5 mức
độ đánh giá được gợi ý: Rất không tốt; Không tốt; 3 Bình thường; Tốt và Rất tốt, được
lượng hoá tương ứng từ 1 đến 5. Kết quả khảo sát được phân tích riêng biệt với từng
hoạt động kinh doanh du lịch mà cộng đồng muốn tham gia.
1. Đối với loại hình Homestay
Bảng 2.15. Đánh giá khả năng tham gia kinh doanh Homestay
của cộng đồng địa phương
Các yếu tố khả năng

Mức độ đánh giá

Đ

Rất
Không Bình
Rất
Tốt
không tốt tốt thường
tốt

T
B

Số lượng phòng phục vụ khách DL

0

4

16 24

2

3,52

Chất lượng nhà ở/phòng ở

0

2

12 31

2

3,7

Số lượng các trang thiết bị được
trang bị trong các không gian phục
vụ khách

0

5

21 16

5

3,45

Chất lượng các trang thiết bị được
trang bị trong các không gian phục

0

4

18 20

5

3,55
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vụ khách
Khả năng ngoại ngữ trong cung
cấp dịch vụ homestay

2

13

Kiến thức về kinh doanh trong
cung cấp dịch vụ homestay

0

Kiến thức về du lịch trong cung
cấp dịch vụ homestay
Kỹ năng giao tiếp với khách trong
cung cấp dịch vụ homestay

23

8

1

2,85

4

16 26

1

3,51

0

4

20 20

3

3,47

0

1

22 19

5

3,57

Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra
Phần lớn các yếu tố phản ánh khả năng kinh doanh Homestay của những hộ dân
muốn kinh doanh loại hình này đều được tự đánh giá trên mức trung bình, trong đó,
cao nhất là chất lượng phòng ở. Riêng yếu tố khả năng ngoại ngữ, nhìn chung, được
đánh giá dưới mức trung bình.
2. Đối với phục vụ ăn uống
Bảng 2.16. Đánh giá khả năng tham gia kinh doanh dịch vụ ăn uống
của cộng đồng địa phương
Các yếu tố khả năng

Mức độ đánh giá
Rất
Không Bình
Rất
Tốt
không tốt tốt thường
tốt
Quy mô của cơ sở ăn uống
0
0
29 28
4
Chất lượng của trang thiết bị phục
0
0
21 26
14
vụ khách
Kiến thức về ẩm thực địa phương
0
1
4 28
28
Trình độ chế biến
0
1
6 44
10
Kiến thức về phục vụ ăn uống
0
1
10 38
12
Kiến thức về kinh doanh
0
2
33 22
4
Trình độ ngoại ngữ
5
18
30 6
2

Đ
T
B
3,59
3,89
4,36
4,03
4,0
3,46
2,7

Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra
Đối với hoạt động động kinh doanh ăn uống, các yếu tố kiến thức về ẩm thực
địa phương, trình độ chế biến và trình độ phục vụ khách, nhìn chung, được đánh giá ở
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mức tốt. Phần lớn các hộ có khả năng kinh doanh dịch vụ này ở quy mô trung bình.
Hạn chế nhất vẫn là khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.
3. Đối với hoạt động hướng dẫn
Bảng 2.17. Đánh giá khả năng tham gia dịch vụ hướng dẫn
Các yếu tố khả năng

Mức độ đánh giá
Rất
Không Bình Tốt
không tốt tốt thường

Rất
tốt

Đ
T
B

Kiến thức về các điểm du lịch địa
phương và các vùng lân cận

0

1

4

8

6

4.0

Hiểu biết về văn hoá-xã hội của
địa phương và các vùng lân cận

0

1

6

5

7

3,95

Kỹ năng hướng dấn khách

0

0

6

6

7

4,05

Khả năng ngoại ngữ trong cung
cấp dịch vụ hướng dẫn

0

0

12

5

2

3,47

Kiến thức về kinh doanh trong
cung cấp dịch vụ hướng dẫn

0

0

5

10

4

3,95

Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra
Hoạt động hướng dẫn viên được lựa chọn tham gia không nhiều nhưng mức độ
đánh giá khả năng tham gia cao hơn hẳn Homestay. Khả năng ngoại ngữ vẫn là yếu tố
được đánh giá thấp nhất trong số các yếu tố khả năng. Các yếu tố khác được đánh giá
khá đồng đều và gần đến mức tốt.
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4. Đối với sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm/thủ công mỹ nghệ
Bảng 2.18: Đánh giá khả năng tham gia sản xuất hàng lưu niệm/thủ công mỹ nghệ
Các yếu tố khả năng

Mức độ đánh giá
Rất
Không Bình Tốt Rất
không tốt tốt thường
tốt

Đ
T
B

Quy mô của cơ sở sản xuất

0

1

3 10

6

4,05

Công nghệ sản xuất

0

1

4 10

5

3,95

Trình độ của nhân công

0

0

3 14

3

4.0

Sự độc đáo của sản phẩm

0

0

3 12

5

4,1

Sự tinh xảo của sản phẩm

0

0

4 14

2

3,9

Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra
Tất cả những yếu tố trọng yếu phản ảnh khả năng tham gia sản xuất hàng lưu
niệm/thủ công mỹ nghệ đều được những người tham gia phỏng vấn tự đánh giá ở mức
tốt. Trên thực tế, những người mong muốn tham gia hoạt động này hiện cũng đang
hoạt động trong lĩnh vực này. Vì vậy, việc đánh giá có phần chủ quan.
Bảng 2.19. Đánh giá khả năng tham gia bán hàng lưu niệm/hàng đặc sản
Các yếu tố khả năng

Mức độ đánh giá
Rất
Không Bình
Rất
Tốt
không tốt tốt thường
tốt

Đ
T
B

Không gian bán hàng

0

3

25 41

12

3,77

Kiến thức về nghiệp vụ bán hàng

0

1

22 47

11

3,84

Khả năng tìm kiếm nguồn hàng

0

3

7 52

19

4,07

Kỹ năng giao tiếp

0

6

18 51

6

3,7

17

30

26

1

2,32

Trình độ ngoại ngữ

7

Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra
Đối với hoạt động bán hàng lưu niệm/hàng đặc sản, mặc dù nhìn chung, khả
năng tìm kiếm nguồn hàng, kiến thức bán hàng, không gian bày hàng được đánh giá là
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tốt hoặc gần mức tốt nhưng đi vào cụ thể thì có sự phân hóa khá rõ. Có khá nhiều hộ tự
đánh giá mình ở mức không tốt và bình thường. Khả năng ngoại ngữ được đánh giá ở
mức khá thấp.
5. Đối với biểu diễn nghệ thuật
Bảng 2.20. Đánh giá khả năng tham gia biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách
Các yếu tố khả năng

Mức độ đánh giá
Rất
Không Bình Tốt Rất
không tốt tốt thường
tốt

Đ
T
B

Trình độ biểu diễn

0

0

0

5

1

4,17

Kiến thức về loại hình nghệ thuật

0

0

1

3

2

4,17

Khả năng sáng tạo trong biểu diễn
nghệ thuật

0

0

0

6

0

4,0

Khả năng đầu tư cho đạo cụ

0

0

2

4

0

3,67

Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra
Biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách là hoạt động ít được lựa chọn tham gia
nhất nhưng lại là hoạt động được đánh giá cao nhất về khả năng tham gia so với những
hoạt động đã được nghiên cứu ở trên. Hạn chế của nghiên cứu này là ở chỗ chưa xác
định được chính xác loại hình nghệ thuật nào cộng đồng có thể biểu diễn và liệu có
phù hợp với nhu cầu thưởng thức của du khách không.
6. Đối với trình diễn / hướng dẫn nghề nghiệp
Bảng 2.21. Đánh giá khả năng tham gia biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách
Các yếu tố khả năng

Mức độ đánh giá
Rất
Không Bình Tốt Rất
không tốt tốt thường
tốt

Đ
T
B

Kiến thức về nghề

0

0

3 19

13

4,29

Trình độ tay nghề

0

0

1 20

14

4,37

Kỹ năng hướng dẫn

0

1

11 17

6

3,8

Trình độ ngoại ngữ

5

23

1

2,14

5

1
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Quy mô cơ sở trình diễn/hướng dẫn

0

3

11 15

6

3,69

Chất lượng cơ sở trình diễn/hướng
dẫn

1

1

11 18

4

3,66

Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra
Những hộ chọn loại hình này, phần lớn, cho rằng họ có kiến thức nghề và trình
độ tay nghề khá tốt. Nhưng họ hơi băn khoăn về quy mô và chất lượng cơ sở phục vụ
cho việc trình diễn/hướng dẫn du khách thực hành nghề nghiệp (thậm chí có hộ còn tự
đánh giá chất lượng cơ sở trình diễn của mình rất không tốt). Đáng lo ngại nhất là trình
độ ngoại ngữ.
7. Đối với chèo thuyền trên sông
Bảng 2.22. Đánh giá khả năng tham gia cung cấp dịch vụ chèo thuyền trên sông
Các yếu tố khả năng

Mức độ đánh giá
Rất
Không Bình Tốt Rất
không tốt tốt thường
tốt

Đ
T
B

Chất lượng phương tiện

0

0

3

6

4

4,08

Khả năng điều khiển phương tiện
khi chở khách

0

0

3

4

6

4,23

Khả năng bơi lội

0

1

2

6

4

4,00

Kỹ năng giao tiếp

0

2

3

8

0

3,46

Trình độ ngoại ngữ

2

7

4

0

0

2,15

Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra
Hoạt động chèo thuyền trên sông cũng là hoạt động được chọn rất ít. Nhưng
những hộ chọn hoạt động này khá tự tin vào khả năng cung cấp của mình: từ chất
lượng phương tiện, trình độ điều khiển phương tiện đến kỹ năng bơi lội. Kỹ năng giao
tiếp với khách ở mức bình thường và trình độ ngoại ngữ vẫn luôn là hạn chế nổi bật.
8. Đối với cho thuê xe máy/xe đạp
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Bảng 2.23. Đánh giá khả năng tham gia cung cấp dịch vụ cho thuê xe máy, xe đạp
Các yếu tố khả năng

Mức độ đánh giá
Rất
Không Bình Tốt Rất
không tốt tốt thường
tốt

Đ
T
B

Chất lượng phương tiện

8 28

7

3,98

Kiến thức về kinh doanh

20 22

1

3,56

Kỹ năng giao tiếp

1

3

17 19

3

3,47

Trình độ ngoại ngữ

6

8

25

0

2,63

4

Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra
Đối với dịch vụ cho thuê xe đạp, xe máy, bản thân các hộ tham gia tự đánh giá
không cao về khả năng của mình. Phần lớn các hộ chọn dịch vụ này đều xuất phát từ ý
nghĩ tận dụng phương tiện sẵn có của gia đình. Họ tự tin nhất về chất lượng phương
tiện của mình (có thể hơi chủ quan). Còn các vấn đề khác như khả năng tổ chức kinh
doanh, khả năng giao tiếp với khách chỉ ở trên mức trung bình. Khả năng ngoại ngữ
vẫn là vấn đề đáng lo ngại nhất.

2.2.2.5. Mong muốn của cộng đồng về các chính sách hỗ trợ
Mong muốn tham gia các hoạt động phục vụ khách là khá cao nhưng khả năng
đáp ứng thì vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, cộng đồng vẫn rất cần đến sự hỗ trợ của
chính quyền và/hoặc các tổ chức khác để họ hoàn thiện hơn khả năng đáp ứng khách
du lịch. Trong khảo sát, các chính sách hỗ trợ được phân chia làm 3 nhóm lớn: các
chính sách hỗ trợ đào tạo, các chính sách hỗ trợ tài chính và các chính sách hỗ trợ kỹ
thuật.
1. Đối với các chính sách hỗ trợ đào tạo
Bảng 2.24. Mức độ mong muốn của cộng đồng đối với các chính sách hỗ trợ đào tạo
Các mục đích đào tạo

Đào tạo nâng cao kỹ năng nghề

Mức độ đánh giá
Rất không Không Không Đồng Rất
đồng ý đồng ý ý kiến
ý đồng ý
1

1

22

96

Đ
T
B

80 4,27
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Đào tạo nâng cao trình độ ngoại
ngữ

0

0

9

95

96 4,44

Đào tạo nâng cao hiểu biết về du
lịch

0

0

10

90

100 4,45

Đào tạo kỹ năng giao tiếp

0

0

5

102

93 4,44

Đào tạo nâng cao kiến thức kinh
doanh

0

1

23

99

77 4,26

Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp
vụ

0

1

30

103

66 4,17

Đào tạo nâng cao hiểu biết về các
điểm du lịch địa phương và các
vùng lân cận

0

1

40

98

61 4,10

Đào tạo nâng cao hiểu biết về tình
hình văn hoá-xã hội địa phương
và các vùng lân cận

0

1

46

108

45 4,24

Đào tạo nâng cao kỹ năng hướng
dẫn

0

3

27

99

71 4,19

Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra
Kết quả điều tra cho thấy, nhìn chung, các chímh sách hỗ trợ đào tạo đều cần
thiết đối với cộng đồng để họ tự tin hơn và hiệu quả hơn trong việc tham gia cung cấp
các dịch vụ cho khách du lịch. Trong các chính sách đào tạo được đề cập, đào tạo nâng
cao kiến thức du lịch, đào tạo kỹ năng giao tiếp với khách du lịch và đào tạo nâng cao
trình độ ngoại ngữ được mong đợi cao nhất.
2. Đối với các chính sách hỗ trợ tài chính
Bảng 2.25.Mức độ mong muốn của cộng đồng đối với các chính sách hỗ trợ tài chính
Các mục đích hỗ trợ
Hỗ trợ tài chính mở rộng cơ sở

Mức độ đánh giá
ĐT
Rất không Không Không Đồng Rất B
đồng ý đồng ý ý kiến
ý đồng ý
0
0
23
67
110 4,44
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Hỗ trợ tài chính mua sắm mới
máy móc, trang thiết bị cho cơ sở
Hỗ trợ tài chính cho khởi sự kinh
doanh

0

1

28

78

93 4,32

0

0

11

72

117 4,53

Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra
Người dân cũng thể hiện mong muốn khá cao đối với các chính sách hỗ trợ tài
chính, trong đó, hỗ trợ tài chính cho việc khởi sự kinh doanh là cao nhất.
3. Đối với các chính sách hỗ trợ kỹ thuật
Các chính sách hỗ trợ kỹ thuật ở đây chỉ dừng lại ở việc có các chuyên gia tư
vấn về hoạt động sản xuất (nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp..) hoặc tư vấn nghệ thuật
trình diễn..
Bảng 2.26. Mức độ mong muốn của cộng đồng đối với các chính sách hỗ trợ kỹ thuật
Các mục đích hỗ trợ

Mức độ đánh giá
ĐT
Rất không Không Không Đồng Rất B
đồng ý đồng ý ý kiến
ý đồng ý

Có chuyên gia tư vấn trong
hoạt động (sản xuất, biểu diễn
nghệ thuật, trình diễn
nghề…)

0

4

61

84

51 3,91

Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra
So với các chính sách hỗ trợ đã được phân tích ở trên, sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật
được mong đợi thấp hơn hẳn. Có thể do nhiều người tham gia trả lời tự tin về sự thành
thạo của mình trong nghề và cũng do nhiều người nhận thấy hoạt động mà họ mong
muốn tham gia không quá phức tạp về mặt kỹ thuật.
Bảng 2.27. Nghiên cứu chéo mong muốn các chính sách hỗ trợ theo hoạt động kinh
doanh du lịch
Loại hình tham gia KD DL

Chính sách hỗ trợ
đào tạo(ĐTB)

Chính sách hỗ trợ
tài chính (ĐTB)

Chính sách hỗ trợ
kỹ thuật (ĐTB)

Homestay

4,50

4.67

4.08

Phục vụ ăn uống

4,30

4.48

4.08

Hướng dẫn viên

4,58

4.09

3.67
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Sản xuất hàng lưu niệm/thủ công
mỹ nghệ

4,39

4.50

4.32

Bán hàng lưu niệm

4,24

4.43

3.88

Bán hàng đặc sản

4,23

4.50

3.94

Biểu diễn nghệ thuật

4,30

4.48

4.43

4.38

4.09

Trình diễn/hướng
nghiệp

dẫn

nghề
4,10

Chèo thuyền trên sông

4,14

4.36

4.08

Cho thuê xe đạp xe máy

4,32

4.63

4.12

Nguồn: Xử lý từ kết quả điều tra
Theo kết quả nghiên cứu chéo, các hộ muốn kinh doanh Homestay và làm
hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu về hỗ trợ đào tạo cao nhất. Trong khi đó, những hộ
muốn tham gia trình diễn/hướng dẫn nghề nghiệp và chèo thuyền trên sông có mức
mong muồn đối với chính sách hỗ trợ đào tạo thấp nhất. Đối với các chính sách hỗ trợ
tài chính, các hộ kinh doanh muốn kinh doanh Homestay và cho thuê xe máy, xe đạp
là những hộ có mức mong muốn cao nhất. Số liệu chi tiết cho thấy, các hộ muốn kinh
doanh Homestay rất cần sự hỗ trợ tài chính cho khởi sự kinh doanh do nhiều hộ nông
nghiệp muốn kinh doanh thêm dịch vụ này trong khi bản thân nhà cửa của họ không
đủ đáp ứng nhu cầu ở của gia đình. Đối với chính sách hỗ trợ chuyên gia tư vấn về mặt
kỹ thuật, các hộ muốn tham gia biểu diên nghệ thuật và trình diễn/hướng dẫn nghề
nghiệp có nhu cầu cao nhất.
Kết luận
Cuộc điều tra khảo sát về ý kiến của cộng đồng người dân ở Điện Phương cho
phép rút ra nhiều thông tin hữu ích để từ đó, làm cơ sở cho việc đưa ra các định hướng
phát triển du lịch trên địa bàn này. Có thể rút ra một số kết luận từ các kết quả phân
tích chi tiết ở trên:
 Thứ nhất, người dân Điện Phương rất mong muốn hoạt động du lịch phát triển
trên địa bàn vì họ cho rằng điều này mang lại nhiều tác động tích cực hơn là tác
động tiêu cực.
 Thứ hai, phần lớn các hộ dân được hỏi cũng tỏ ra rất muốn tham gia vào các
hoạt động phục vụ khách du lịch và các hoạt động mà họ tham gia được là khá
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đa dạng. Trong đó, những hoạt động thu hút được sự tham gia của nhiều người
là bán hàng lưu niệm, phục vụ ăn uống, bán hàng đặc sản, homestay và cho thuê
xe máy, xe đạp. Loại hình hoạt động du lịch được lựa chọn có sự khác biệt nhất
định giữa các thôn và các ngành nghề mà hiện tại của hộ gia đình. Lý do cơ bản
xuất phát từ mật độ tài nguyên du lịch ở từng thôn cũng như sự cân nhắc về khả
năng tham gia và mục tiêu riêng của từng hộ gia đình.
 Thứ ba, với mỗi loại hình hoạt động phục vụ khách, khả năng tham gia của các
hộ xét trên các yếu tố mà họ có thể sử dụng để thực hiện hoạt động đó đã được
khảo sát dựa trên sự đánh giá của họ. Có thể xuất phát từ mong muốn tham gia
vào hoạt động du lịch tại địa phương nên họ đánh giá tương đối tốt về khả năng
tham gia của mình. Hạn chế lớn nhất mà họ khách quan thừa nhận là khả năng
ngoại ngữ.
 Thứ tư, từ sự đánh giá khả năng tham gia các hoạt động du lịch tại địa phương,
các hộ gia đình đã thể hiện mong muốn được hỗ trợ từ phía chính quyền và các
tổ chức khác trong việc đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng liên quan, hỗ trợ
về tài chính cho họ khởi nghiệp cũng như nâng cao năng lực phục vụ hiện có.
Đồng thời, trong các hoạt động có tính kỹ thuật cao như trình diễn nghệ thuật,
sản xuất hàng lưu niệm/thủ công mỹ nghệ, người dân còn mong muốn được các
chuyên gia tư vấn hỗ trợ thêm cho họ.
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PHẦN THỨ BA - ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU
LỊCH ĐIỆN PHƯƠNG
3.1. ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Với vị trí và những đặc thù về tài nguyên du lịch và các nguồn lực phát triển du
lịch khác, trong giai đoạn trước mắt (2015 - 2020), Điện Phương tập trung thu hút,
khai thác các thị trường chính sau:
 Khách đã đến tham quan tại Hội An bao gồm cả khách quốc tế và khách trong
nước, bao gồm cả khách đi theo chương trình du lịch định sẵn và khách tự tổ
chức chuyến đi;
 Khách đi đoàn theo tuyến du lịch Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn
 Khách là cư dân Đà Nẵng, không loại trừ một bộ phận có thể có là các du khách
đang lưu trú tại Đà Nẵng.
3.1.1. Khách du lịch đang tham quan tại Hội An
Đây là một nguồn khách lớn. Năm 2014, tổng lượt khách đến Hội An khoảng
1,76 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 867 nghìn lượt, khách Việt Nam 893 nghìn
lượt. Trong đó, khách tham quan hơn 1,24 triệu lượt; doanh thu du lịch ước đạt gần
2.210 tỷ đồng. Theo tính toán từ số liệu của Phòng Thương mại - Du lịch Hội An và
của Tổng cục Du lịch, năm 2014, cứ 7,6 khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có một
khách đến Hội An.
Theo Chiến lược phát triển du lịch Hội An giai đoạn 2015 - 2020, đến năm
2020, Hội An phấn đấu đạt 3,09 triệu lượt khách tham quan, trong đó 1,58 triệu lượt
khách quốc tế; 1,47 triệu lượt khách ngủ qua đêm, trong đó có 1,18 triệu lượt khách
quốc tế; ngày lưu trú trung bình của khách quốc tế đạt 3 - 3,5 ngày. Như vậy, trong
giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đạt 13 - 17%/năm và khách nội địa
đạt 8 - 10%.
Điện Phương coi đây là nguồn khách chính trong thời gian trước mắt.
Cũng cần lưu ý, cơ cấu khách du lịch Hội An có nhiều đặc thù so với tất cả các
điểm du lịch khác:
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+ Tỷ trọng khách quốc tế chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu khách. Năm 2014,
khách quốc tế chiếm 49,2% tổng lượt khách đến Hội An (trong khi cả nước, tỷ trọng
trên cùng kỳ là 17,45% (7,87 triệu lượt khách quốc tế/37,2 triệu lượt khách nội địa).
+ Trong khách du lịch quốc tế, ở Hội An, khách du lịch Châu Úc, Châu Âu, Bắc
Mỹ chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 70,86%3. So với cả nước tỷ trọng trên chỉ là 22,2%4.
Nhờ chính sách mở rộng các quốc gia được miễn thị thực để phát triển du lịch của
Chính phủ áp dụng từ ngày 1.7.2015, tại Hội An, du khách đến từ Tây Ban Nha, Italy,
Đức, Pháp, Anh đang tiếp tục có xu hướng tăng cao.
+ Trong cơ cấu khách, khách du lịch tự tổ chức chuyến đi (du khách ba lô)
chiếm tỷ trọng cao hơn so với khách du lịch đi theo chương trình du lịch định sẵn
(khách đi tour).
Như vậy, khai thác nguồn khách này, không bỏ qua các đối tượng khác nhưng
Điện Phương cần chú trọng các khách Úc, Châu Âu, Bắc Mỹ tự tổ chức chuyến đi.
Về đặc điểm nhu cầu nguồn khách Hội An, theo kết quả điều tra nhu cầu du
khách Hội An đã trình bày trong Phần thứ hai ở trên, hầu hết du khách cho rằng điểm
đến du lịch Hội An quá chật hẹp (93%) và thiếu không gian xanh (90%). Đa phần du
khách cho rằng nhu cầu tham quan làng quê và làng nghề của họ chưa được đáp ứng
(lần lượt là 73.5% và 68%). Hơn 50% số khách được hỏi cho rằng dịch vụ homestay
còn thiếu. Từ đó, đa phần du khách khi đi du lịch tại đây muốn có trải nghiệm thêm về
đặc sản xứ Quảng (91,17%) và tuyến du lịch đường sông (86,5%). Một tỷ lệ khá cao
(72%) du khách muốn tìm hiểu thêm về nông thôn xứ Quảng. Và vì vậy, hai lựa chọn
được du khách thích nhất là điểm đến có nhiều đặc sản địa phương (72%) và nhiều
không gian xanh của làng quê Việt Nam (65%).
Cụ thể theo quốc tịch, đặc điểm nhu cầu của họ là:
- Nguồn khách Tây Âu (Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ…), Úc, Bắc Mỹ (Mỹ,
Canada): Là nguồn khách chủ yếu của Hội an, là nhóm khách có thời gian lưu trú dài

3

Số liệu năm 2013, tính toán từ Bảng 4, Phụ lục 1

Nguồn khách chủ yếu của nước ta là khách Châu Á với Đông Bắc Á (Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong, Nhật Bản,
HànQuốc) chiếm 48,9%, Đông Nam Á chiếm 19,0% (Tính từ Số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch)
4
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ngày, có nhu cầu tìm hiểu văn hóa phố cổ, văn hóa làng quê Việt Nam, các phong tục
tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, làng nghề, phong cảnh, môi trường sinh thái…
- Nguồn khách Đông Bắc Á (Trung quốc, Hàn quốc, Nhật bản): Trong đó, ở Hội An
nhiều nhất là khách Nhật. Đây là các nguồn khách có thời gian lưu trú ngắn, nhu cầu đi
đến các điểm du lịch làng quê không nhiều. Họ sẽ dành thời gian cho Điện Phương
nếu tin rằng có sự quan hệ chặt chẽ giữa Hội An và Dinh trấn Thanh Chiêm.
+ Đối với nguồn khách trong nước đến từ khu vực Miền Nam và Miền Bắc: Họ bị thu
hút đến Điện phương để tìm hiểu nơi đóng Dinh trấn Thanh Chiêm, để thưởng thức
đặc sản bê thui Cầu Mống, chưa quan tâm nhiều đến các tour sinh thái, làng quê.
Là điểm du lịch phái sinh của Hội An, du lịch Điện Phương phải hướng đến đáp
ứng các nhu cầu đặc trưng này thông qua sự bổ sung và làm đa dạng thêm các sản
phẩm du lịch của Hội An.
3.1.2. Khách du lịch đi theo chương trình định sẵn đến Miền Trung
Theo "Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030", Quảng Nam thuộc vùng du lịch Duyên hải Nam Trung bộ với dự báo
đến năm 2020 đón 3,44 triệu lượt khách quốc tế, 7,76 triệu lượt khách trong nước.
Trong vùng này, Quảng Nam thuộc "địa bàn trọng điểm du lịch Đà Nẵng - Quảng
Nam gắn với Sơn Trà, Hải Vân, Hội An, Mỹ Sơn… ". Sản phẩm du lịch đặc trưng của
vùng là "Du lịch biển, đảo; du lịch tham quan di tích hệ thống di sản kết hợp du lịch
nghiên cứu bản sắc văn hóa (văn hóa Chăm, các dân tộc thiểu số ở Đông Trường Sơn);
du lịch MICE ".
Trong thực tế, du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng không thể tách khỏi Thừa Thiên Huế với 3 di sản văn hóa thế giới: Huế - Hội An - Mỹ Sơn. Chương trình du lịch
truyền thống mang lại doanh thu cao nhất của các hãng lữ hành tại khu vực này là du
lịch văn hóa Huế - Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn hoặc Huế - Đà Nẵng - Hội An hoặc Đà
Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn.
Hành trình của các chương trình này là từ Huế theo Quốc lộ 1A vào Đà Nẵng,
theo đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc vào Hội An, theo đường tỉnh 608 lên Vĩnh
Điện, vào Quốc lộ 1A ngang qua Điện Phương đến Nam Phước rẻ lên Trà Kiệu, Mỹ
Sơn. Như vậy, Điện Phương, với các thôn Đông Khương 1,2, Thanh Chiêm 1,2 vốn có
nhiều tài nguyên du lịch phù hợp với chủ đề của Chương trình du lịch, đáp ứng nhu
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cầu đổi mới điểm tham quan của các hãng lữ hành, nằm trên tuyến du lịch nhộn nhịp
này, nhưng đến nay vẫn chưa khai thác được.
Để thu hút đoạn thị trường này cần hình thành cả một cụm điểm du lịch phù hợp
với chủ đề của các chương trình du lịch văn hóa kết hợp với văn hóa ẩm thực, tổ chức
tốt các bãi đỗ xe, các bến thuyền cho cụm, thực hiện quảng bá cho các hãng lữ hành là
điều cần thiết.
3.1.3. Cư dân thành phố Đà Nẵng
Đà Nẵng là một thành phố trên một triệu dân (1.014 nghìn dân năm 2014), có
thu nhập khá của nước ta. GDP bình quân đầu người năm 2014 ước đạt 52.201 nghìn
đồng/năm (tương đương 2.461 USD) tăng 6 lần so năm 1996, GRDP bình quân đầu
người năm 2014 là 52.201 nghìn đồng/năm (bình quân cả nước là 43.402 nghìn
đồng/năm). Dân số khu vực thành thị chiếm 87,3% tổng dân số. Dân cư Đà Nẵng, đặc
biệt là các hộ công chức, viên chức, công nhân có nhu cầu dã ngoại cuối tuần. Lực
lượng 161,7 nghìn học sinh và trên 150 nghìn sinh viên của 26 trường Công nhân kỹ
thuật, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học là bộ phận dân cư có nhu cầu dã
ngoại trong khu vực lân cận Đà Nẵng khá cao có thể khai thác 5.
Di tích Dinh trấn Thanh Chiêm, các di tích gắn liền với sự ra đời chữ quốc ngữ,
cảnh quan sông nước làng quê, làng nghề, các khu cắm trại,… là những sản phẩm có
sức thu hút đối với cư dân Đà Nẵng. Tuy nhiên, chủ yếu họ sẽ đến để tìm hiểu Dinh
trấn Thanh Chiêm và sự ra đời chữ Quốc ngữ và sẽ không lưu trú lại. Bên cạnh đó còn
có những nhóm thanh niên đến để đi dã ngoại, cắm trại.
3.2. ĐỊNH HƯỚNG LOẠI HÌNH DU LỊCH VÀ SẢN PHẨM DU LỊCH

Là một điểm du lịch phái sinh của Hội An, để khai thác nguồn khách du lịch tại
Hội An, Điện Phương phải có những loại hình du lịch thỏa mãn động cơ khiến du
khách chọn Hội An. Đồng thời, trong những loại hình này, Điện Phương phải có
những sản phẩm du lịch đặc thù riêng có của Điện Phương và những sản phẩm du lịch
khác bổ sung, thỏa mãn nhu cầu đa dạng của du khách. Vì vậy việc xác định những

5

Nguồn: http://www.cucthongke.danang.gov.vn/TabID/59/CID/26/ItemID/433/default.aspx
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loại hình du lịch của Hội An là cần thiết. Mặt khác, việc tổ chức không gian du lịch
trước hết cũng phải bổ sung và tiếp nối không gian du lịch Hội An.
Chiến lược phát triển du lịch Hội An giai đoạn 2015 - 2020, về sản phẩm, xác
định bên cạnh du lịch văn hóa - lịch sử khai thác phố cổ vẫn là trọng tâm, thành phố
cũng sẽ quan tâm phát triển các loại hình du lịch khác mà Hội An có tiềm năng như du
lịch biển đảo, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề, du lịch khoa học nghiên cứu… Hội An chú trọng các sản phẩm mang tính cộng đồng, trải nghiệm văn
hóa sinh thái, nhất là những điểm đến ngoại vi có lợi thế du lịch như các làng nghề,
rừng dừa Cẩm Thanh, Cù Lao Chàm, làng rau An Mỹ (Cẩm Châu)… Đặc biệt, sẽ xúc
tiến, kêu gọi đầu tư cho những sản phẩm du lịch dịch vụ sông nước như thuyền ăn
uống, nhà hàng nổi cũng như phát triển loại hình du lịch lưu trú trên thuyền. Về tổ
chức không gian, Phố cổ Hội An sẽ đóng vai trò là trung tâm thu hút khách còn điểm
lan tỏa là các vùng ven phục vụ cho đối tượng khách nghỉ dưỡng chia thành 6 cụm
phát triển gồm:







Cụm du lịch di sản thế giới phố cổ Hội An;
Cụm du lịch biển Cửa Đại - Cẩm An;
Cụm du lịch biển Cù Lao Chàm;
Hệ thống chuỗi du lịch sinh thái sông nước Thu Bồn, Cổ Cò, Đế Võng;
Khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh;
Hệ thống chuỗi du lịch cộng đồng gắn với làng nghề, làng quê.

Như vậy, loại hình du lịch chính của Hội An thời gian đến là du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái sông nước, du lịch làng nghề, làng quê; phát triển chủ yếu
theo hướng từ Phố cổ Hội An hướng ra Cửa Đại, Cù lao Chàm.
Điện Phương có các nguồn lực phát triển bổ sung và làm đa dạng hơn bởi các
sản phẩm đặc thù riêng có của mình về du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch làng quê, làng
nghề, du lịch đường sông, du lịch ẩm thực đặc sản địa phương.
Nếu Hội An tập trung phát triển các điểm du lịch ngoại vi theo hướng đông, về
phía Cù lao Chàm, Cửa Đại, Rừng dừa Bảy mẫu, sông Cổ Cò, Đế Võng thì Điện
Phương là sự phát triển bổ sung tự nhiên theo hướng tây về điểm du lịch Mỹ Sơn, Trà
Kiệu.
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Căn cứ vào những phân tích nhu cầu của du khách đang ở Điện Phương, dựa
vào nguồn lực tài nguyên du lịch và các nguồn lực khác của mình, Điện Phương có thể
và cần phải phát triển các loại hình du lịch sau; trong mỗi loại hình là các sản phẩm du
lịch cụ thể sau:
3.2.1. Các loại hình du lịch phân theo mục đích chuyến đi
Xét theo tiêu thức mục đích chuyến đi, các loại hình du lịch cần phát triển ở
Điện Phương là du lịch tham quan đường sông, du lịch làng quê, du lịch làng nghề, du
lịch văn hóa - lịch sử, du lịch ẩm thực.

3.2.1.1. Du lịch tham quan đường sông, cảnh quan sông
1. Tuyến sông Thu Bồn
Điện Phương nằm bên sông Thu Bồn, từ Hội An ngược lên thượng lưu có thể
ghé Triêm Tây, lên cầu Câu Lâu ghé Đông Khương của Điện Phương. Đây là một
đoạn sông đẹp với các làng quê ven sông. Xa hơn nữa, tuyến đường sông này còn có
thể lên Làng Bường (Đại Lộc), Nông Sơn, Hòn Kẽm - Đá Dừng, lên đường bộ ghé Mỹ
Sơn.
Tuyến Hội An - Triêm Tây đang được khai thác. Tuyến đến Đông Khương chưa
được khai thác bởi mùa nắng, thuyền lớn không đi được nhưng vấn đề quan trọng là ở
đây chưa có bến thuyền khách và các điểm tham quan tại Đông Khương hiện nay chưa
đủ sức thu hút khách. Cũng tương tự như vậy, tuyến này xa hơn về hướng Hòn Kẽm Đá Dừng cũng có nhiều đoạn lòng sông cạn nên chỉ phù hợp với thuyền tải trọng nhỏ
(dưới 12 khách) và chỉ đi được vào mùa nước lớn.
2. Tuyến sông Phú Triêm
Sông Phú Triêm chảy giữa Điện Phương dọc theo các thôn Triêm Nam 1, Triêm
Nam 2, Triêm Đông 1, Triêm Trung, Thanh Chiêm, ra lại sông Thu Bồn tại Đông
Khương 2. Kết nối với tuyến sông Thu Bồn, tuyến sông này có thể đưa khách đến hầu
hết các điểm tài nguyên văn hóa - lịch sử, làng nghề, làng quê có thể khai thác ở Điện
Phương.
Tuy nhiên, đến nay tuyến sông này hoàn toàn chưa khai thác du lịch. Hiện chỉ
chủ yếu sử dụng vận chuyển hàng hóa nông sản nhỏ lẻ bằng thuyền nhỏ. Đó là do lòng
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sông bị bồi đắp, thuyền lớn khó vận chuyển được, cảnh quan bên sông còn khá trơ trụi.
Một Điện Phương phát triển du lịch không thể không khai thác tuyến sông này. Với
chiều dài chỉ 5,2km, việc nạo vét đủ cho thuyến tải trọng 20 - 30 khách, phủ xanh cảnh
quan bên sông, xây dựng một số bến đỗ là điều kiện cần thiết để khơi dậy khả năng
khai thác của các làng quê, làng nghề, các điểm di tích dọc theo con sông này.
Sản phẩm cho loại hình du lịch này là các chuyến đò ven sông, lưu trú tại các
ngôi nhà ven sông.
Nằm dọc theo sông Phú Triêm, nếu Triêm Tây, Triêm Đông 1 và Triêm Trung
có thể phát triển các loại hình lưu trú kiểu Khu du lịch sinh thái, homestay (sẽ nói rõ
hơn trong mô hình du lịch cộng đồng) thì Triêm Nam, do địa hình quá thấp lụt, du
khách rất dễ bị cô lập vào mùa lũ nên chỉ nên phát triển các loại hình lưu trú không
kiên cố, vốn đầu tư xây dựng không nhiều, khai thác vào những tháng nắng trong năm.
Ở ven sông Phú Triêm tại Triêm Nam, sau khi cải tạo, chúng tôi thấy có thể hình thành
các khu đất trại. Nó không chỉ là bãi đất trống mà cần được quy hoạch tốt với: Khu giữ
xe, Khu cắm trại, Khu chơi thể thao (bóng chuyền, bóng đs cho người lớn, xích đu,
bập bênh cho trẻ em), Khu bếp chung, Khu vệ sinh chung, Khu Lễ tân với các dịch vụ
cho thuê mọi thứ người đi cắm trại cần: lều trại, mùng mền, chiếu, gối, nồi, soong, bếp
ga, bán các mặt hàng thực phẩm và tiêu dùng thiết yếu,… Đối tượng không chỉ gồm du
khách ba lô từ Hội An mà còn là cư dân Đà Nẵng.

3.2.1.2. Du lịch tham quan làng quê
Sở dĩ du khách chọn Hội An vì sự yên bình, vẻ giản dị của Hội An. Đối tượng
khách này thường có xu hướng thưởng ngoạn cảnh yên bình làng quê. Cư dân Đà
Nẵng trong các cuộc dã ngoại của mình cũng chọn các cuộc dã ngoại về đồng quê.
Đây cũng là loại hình Điện Phương có thế mạnh.
Loại hình du lịch bao gồm các sản phẩm ở các mức độ thâm nhập cuộc sống
làng quê với các mức độ khác nhau:
 Một cuộc đi dạo từ đầu làng đến cuối làng, có thể bao gồm các cuộc thăm thú
các nhà vườn, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, trường học và hoạt động canh tác. Sản
phẩm như vậy thường ít mang lại lợi ích cho cộng đồng.
 Cùng lưu trú với dân làng một vài ngày dưới dạng homestay, bên cạnh việc
thăm thú còn tận hưởng không khí làng quê.
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 Cùng lưu trú với dân làng một vài ngày, cùng sinh hoạt và canh tác với gia đình
để có dịp trải nghiệm trong thực tế về cuộc sống làng quê.
Ở mức độ 1, yêu cầu cộng đồng phải được tổ chức tốt về mặt an ninh (ít nhất
không có những phần tử côn đồ, say rượu quậy phá), bảo đảm vệ sinh, mỹ quan thôn
xóm. Ở mức độ 2 và 3, các gia đình phải biết tổ chức kinh doanh, tổ chức và quản lý
điều kiện phục vụ, biết giao tiếp kinh doanh, ở mức độ 3, trong gia đình còn cần có
thêm điều kiện người có trình độ ngoại ngữ tốt.
Ở Điện Phương, phát triển các sản phẩm thuộc loại hình này thuận lợi về cảnh
quan có Triêm Tây; kế tiếp sự lan tỏa hoạt động thăm thú, lưu trú của khách từ Thanh
Hà (Hội An) có Triêm Đông; điều kiện vốn liếng, nhà cửa khang trang, dân cư quen
kinh doanh có Đông Khương. Tiếc là ở Đông Khương, sự ồn áo của một số xưởng xẻ
gỗ và trục quốc lộ làm mất sự yên tĩnh cần thiết cho một số khu vực trong thôn.

3.2.1.3. Du lịch làng nghề
Bổ sung và phát triển các hoạt động tham quan làng nghề Hội An, Điện Phương
có những làng nghề truyền thống của mình.
Loại hình này bao gồm các sản phẩm tìm hiểu về các ngành nghề tiểu thủ công
ở các cấp độ khác nhau:
 Tham quan gian trưng bày sản phẩm và mua các sản phẩm tiểu thủ công mỹ
nghệ.
 Tham quan các hoạt động sản xuất được tổ chức thuận lợi cho việc thưởng lãm
của du khách, tham quan trưng bày và mua sản phẩm
 Tham quan các hoạt động sản xuất, tự mình tham gia sản xuất ở một công đoạn
đơn giản và thường là công đoạn cuối, tham quan trưng bày và mua sản phẩm.
Thường lợi ích nhận được chủ yếu là do việc mua các sản phẩm của du khách
nhưng tổ chức các hoạt động 2 và 3 cho phép nâng cao trải nghiệm du lịch của du
khách, họ hiểu được giải trí của sản phẩm và việc tham gia sản xuất khiến du khách
gắn bó hơn với sản phẩm. Những trải nghiệm này mang lại những quảng cáo truyền
miệng tích cực từ du khách.
Điện Phương có Đông Khương và Thanh Chiêm có nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ
công mỹ nghệ truyền thống, mật độ khá tập trung, xen kẻ với các điểm di tích văn hóa
88

- lịch sử. Nếu tổ chức và quảng bá tốt, có thể thu hút các hãng lữ hành đưa vào chương
trình du lịch của mình. Cơ sở chạm khắc gỗ Nguyễn Văn Tiếp làm khá tốt hoạt động
tham quan sản phẩm, tìm hiểu truyền thống nghề và tham quan hoạt động sản xuất.
Tiếc rằng với sự đầu tư và tổ chức mặt bằng như vậy nhưng hoạt động giới thiệu,
hướng dẫn cho du khách chưa được triển khai cho du khách.
Làng nghề đúc đồng Phước Kiều có truyền thống lâu đời, nổi tiếng trên cả nước
và cả với kiều bào nước ngoài, đã được đầu tư Nhà trưng bày đúc đồng Phước Kiều
nhưng hiện nay chưa khai thác đối tượng khách du lịch. Chúng tôi đề nghị mô h ình
sau:
Tập hợp những người tự nguyện, trước hết là những cơ sở đúc đồng không có
mặt bằng kinh doanh thuận lợi ở Quốc lộ, không có sức cạnh tranh,… vào chung một
Phường hội có Hội đồng tự quản của mình. Huyện sẽ giao hoặc cho thuê Nhà trưng
bày. Mỗi cơ sở có một gian bán hàng. Hội đồng tổ chức hoạt động đúc đồng trình diễn.
Sự khác biệt là tạo sức mạnh chung để liên kết với hãng lữ hành và đội ngũ hướng dẫn
viên6.

3.2.1.4. Du lịch văn hóa - lịch sử
Thị trường chính của Điện Phương là du khách đang ở tại Hội An. Phố cổ Hội
An là bảo tàng sống về hoạt động cảng thị triều Nguyễn. Một khi du khách biết và tin
rằng tại Điện Phương họ có thể tìm hiểu về Dinh trấn Thanh Chiêm, thủ phủ lớn thứ
hai của xứ Đàng trong, nơi đặt các cơ quan quản lý hoạt động giao thương của Hội An
và là thành lũy bảo vệ Hội An thì Điện Phương sẽ có sức hút du khách từ Hội An. Cư
dân Đà Nẵng nói riêng, người Việt Nam nói chung nếu hiểu và tin rằng tại đây người

6

Một mô hình hay được áp dụng ở các nước, cụ thể trong trường hợp này, có thể như sau: Với bãi đỗ xe là sân Nhà
Trưng bày, Hãng lữ hành nào có xe vô đậu trong sân là được nhận khoảng thưởng của Phường (không kể khách có mua
hay không). Khách xuống xe nhận Phiếu giảm gia có đánh số thứ tự xe. Các gian hàng được quyền tự do định giá và cạnh
tranh nhưng không thu tiền trực tiếp mà phát phiếu thu để khách sẽ trả tiền tại Quày thu tiền chung. Hội đồng sẽ biết được
doanh thu từng gian hàng và doanh thu của xe. Theo đó, trích quỹ từ doanh số bán của các gian hàng để thực hiện khoản
thưởng cố định cho hãng lữ hành và khoản thưởng % doanh thu của xe cho hướng dẫn viên. Một sự phân phối lợi ích như
vậy vừa lịch sự, kín đáo, vừa chắc chắn các hãng lữ hành đưa Nhà trưng bày vào các điểm ghé của chương trình du lịch,
hướng dẫn viên sẽ thuyết minh về giá trị của đồ đồng Phước Kiều ngay thời điểm xe gần đến nơi, kích thích sự mua sắm
của du khách.
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ta có thể thể hiểu về sự ra đời của chữ quốc ngữ thì Điện Phương sẽ có sức hấp dẫn
mạnh mẽ.
Như đã trình bày trong phân tích nguồn lực tài nguyên du lịch ở Phần thứ nhất
Đề cương lập quy hoạch này, rõ ràng Điện Phương có mật độ khá dày những công
trình kiến trúc, những di tích có giá trị liên quan đến dinh trấn Thanh Chiêm và sự ra
đời của chữ Quốc ngữ. Tuy nhiên, hầu hết các di tích đều không còn dấu vết gì hoặc đã
trùng tu nhiều lần, thậm chí xây mới lại trong những thập niên gần đây. Bên cạnh đó,
vẫn còn những nhà nghiên cứu chưa thật sự thống nhất với vị trí của Thanh Chiêm
cũng như các kết luận về di tích này. Hơn nữa, việc quảng bá để những du khách tiềm
năng biết đến và nhận thức được giá trị của chúng hầu như chưa đáng kể.
Xét về tổ chức sản phẩm du lịch, vấn đề là làm sao cho du khách đến tham quan
hình dung, tưởng tượng được trong đầu sự to lớn, nhộn nhịp và vai trò quan trọng của
vùng đất của Dinh trấn Thanh Chiêm thời Nguyễn, nơi chữ Quốc Ngữ được nghiên
cứu và sáng tạo. Vì vậy cần thiết phải có nhiều đầu tư để hỗ trợ cho khả năng cảm
nhận của du khách.
Hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử Điện Phương cần phát triển là:
1. Khu trưng bày di tích Dinh trấn Thanh Chiêm và sự ra đời của chữ Quốc Ngữ

Để tạo sản phẩm đủ sức hấp dẫn, cần phải xây dựng một Khu trưng bày các di
vật liên quan đến các Dinh trấn Thanh Chiêm và sự nghiệp sáng tạo chữ quốc ngữ gắn
liền với hai cố đạo Francesco de Pina và Alexandre de Rhodes. Nơi chúng ta có thể
chọn để xây dựng Khu trưng bày này là mảnh đất trước trường PTCS Nguyễn Du, nơi
được cho là còn lại vết tích của một đoạn Thành Bắc của Dinh trấn Thanh Chiêm.
Các đầu tư lớn tại đây ít nhất cần phải có là:
 Đầu tư bảo vệ và làm nổi bật đoạn đường mà đến nay vẫn được cho là một đoạn
thành,
 Xây đắp một sa bàn về Dinh trấn Thanh Chiêm,
 Thực hiện một Bản đồ về toàn bộ các công trình văn hóa và quân sự thuộc quản
lý của Dinh trấn Thanh Chiêm,
 Phòng trưng bày các hiện vật liên quan đến Dinh trấn,
 Phòng trưng bày các hiện vật liên quan đến quá trình sáng tạo chữ quốc ngữ,
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 Phòng hội trường để tập hợp đoàn để nghe thuyết minh, trình chiếu các phim tài
liệu về hai chủ đề này. Cần xây dựng các bộ phim hấp dẫn gắn bó chặt chẽ với
sự ra đời, tồn tại và suy tàn của Dinh chấn Thành Chiêm. Kịch bản phim phải
đảm bảo các yêu cầu: Trung thực, đẹp, tình tiết hấp dẫn và thời lượng tương đối
ngắn.
 Trên sân của khu trưng bày, xây dựng vườn tượng, trong đó ít nhất có tượng bán
thân của Alexandre de Rhodes, tượng của Thụy Quận Công Nguyễn Phúc
Nguyên, quan trấn thủ đầu tiên, người có công mở rộng quan hệ quốc tế, đẩy
mạnh giao thương với nước ngoài (đặc biệt là người Nhật và người Hoa) làm
cho Quảng Nam dinh ngày càng giàu có hoặc Dũng Lê Hầu Nguyễn Phúc Tần là
vị võ tướng đầu tiên của dân tộc ta anh dũng chiến thắng giặc phương Tây là
thủy binh Hòa Lan ngay trên mặt biển đông. Đồng thời nên có tượng của hai
người phụ nữ nổi tiếng của Điện Phương: Đức bà Hiếu Chiêu Hoàng hậu - Bà
chúa tàm tang Đoàn Thị Ngọc và Kỳ nữ Tống thị Toại, người khuynh đảo cả hai
triều đình Trịnh - Nguyễn. Các tượng này để du khách chụp ảnh và là điều kiện
để hướng dẫn viên thuyết minh các truyền thuyết, truyện tình liên quan đến nhân
vật.
Để Khu trưng bày có được những hiện vật phong phú, đa dạng, sa bàn, bản đồ,
phim tài liệu có giá trị thuyết phục, nên chăng, huyện Điện Bàn, căn cứ vào vai trò lịch
sử to lớn của Dinh trấn Thanh Chiêm và các sự kiện liên quan đến sự ra đời của chữ
quốc ngữ, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam đưa nghiên cứu về Dinh trấn Thanh Chiêm
vào các danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học đấu thầu trong năm đến. Mục tiêu
nghiên cứu có thể tổng hợp nhưng trong đó phải có mục tiêu đáp ứng yêu cầu từ du
lịch Điện Phương hoặc là đề tài chuyên khảo cho mảng nghiên cứu: "Dinh trấn Thanh
Chiêm qua các di tích còn lại". Yêu cầu đặt hàng cho các nhà khoa học là phải chứng
minh vị trí, vai trò của Dinh trấn và hoạt động của hai cha cố qua các khảo cứu tài liệu
cổ trong, ngoài nước (có bằng chứng trưng bày) và qua các hiện vật có được từ khai
quật khảo cổ.
2. Đầu tư phục dựng, tôn tạo các điểm di tích liên quan đến dinh trấn Thanh Chiêm:

2a. Tổ chức lại khả năng tiếp cận của du khách đến đình làng Thanh Chiêm. Do
đình làng nằm trong khuôn viên trường PTCS Nguyễn Du nên bất tiện cho du
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khách viếng thăm vào giờ học. Xem xét khả năng chuyển bãi gửi xe của học sinh
và mở lối cửa hông cho du khách vào viếng đình.
2b. Từ hai bảng "Khuynh cái, Hạ mã" đang trưng bày tại Nhà Bảo tàng Điện Bàn,
làm lại hai bảng này bằng vật liệu và kích thước như nguyên gốc, đặt tại vị trí vốn
có của nó đồng thời lập Bảng miêu tả di tích Văn miếu - Trường Đốc tại đây.
2c. Cho phép và khuyến khích Nhà thờ giáo xứ Phước Kiều xây dựng các công
trình tưởng niệm và ghi công hai cố đạo Francesco de Pina và Alexandre de
Rhodes, có cổng và lối đi riêng cho khách thăm ba ngôi mộ cổ.
2d. Bên cạnh Cầu tàu chợ Củi, xây dựng một Quảng trường nhỏ tại ngã năm trong
Dự án cụm làng nghề Đông Khương. Ở đây nên đắp một bức phù điêu lớn mô tả
căn cứ thủy quân với hàng trăm thuyền chiến túc trực ngày đêm để bảo vệ dinh ấn
Thanh Chiêm và hỗ trợ chính Dinh ngoài Thuận Hóa. Bức tranh phải mang lại cảm
giác về sự hùng mạnh của thủy quân Diinh trấn thời đó.
2e. Đắp lại Mô Súng (ngay trước nhà thờ tộc Đinh Công), trưng bày tại đây một
vài súng thần công do làng đúc Phước Kiều đúc giống như thời chúa Nguyễn.
2f. Xác định lại chính xác vị trí của Vọng khuyết lâu, tìm tòi các tài liệu cổ để phục
dựng lại Vọng khuyết lâu tạo một điểm cao nhìn toàn cảnh khu vực đồng thời đề
cao một nét đẹp văn hóa của các quan trấn thủ Quảng Nam đối với dòng tộc
Nguyễn.
2g. Nâng cao khả năng đón tiếp khách của Đình làng An Nhơn, có bộ phận đón
tiếp du khách, có thể xem xét để thùng phước sương nếu Ban Trị sự mong muốn.
Đây là đình làng có giá trị lịch sử rất lớn, nơi lưu giữ được cả hệ thống sắc phong
dưới thời triều Nguyễn, là di tích cấp tỉnh, có Lễ hội vào 10 tháng giêng Âm lịch.
2h. Tạo cảnh quan cho khuôn viên Vườn Chùa, sửa sang lại Giếng Chăm cổ, Bệ đá
thờ Bà Vú, để Bảng di tích và ảnh tượng Bà Vú Bệ thờ hiện nay, khôi phục lại lễ
cúng đất tá thổ tại đền Bà Vú như trước đây.
Ngoài các di tích đã được nêu trên, các các đình, chùa, miếu, nhà cổ, nhà thờ
tộc… tại các khu vực khác, tuy không có những đầu tư khai thác nhưng cần phải có
những chăm sóc về cảnh quan môi trường chung quanh, tạo điều kiện tham quan của
khách đi lẻ đồng thời nâng cao việc kiểm soát thực hiện các yêu cầu về giữ gìn kiến
trúc di tích khi có hoạt động trùng tu, sửa chữa.
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Trong đó, Khu trưng bày di tích Dinh trấn Thanh Chiêm và các khoản 2a, 2b, 2d
là những hạng mục ưu tiên triển khai sớm. Hạng mục 2f có thể gọi đầu tư từ các đầu tư
tư nhân.

3.2.1.5. Du lịch ẩm thực
Điện Phương có các đặc sản, món ăn truyền thống phản ánh rất rõ phong cách
ẩm thực văn hóa của những người lưu dân. Để thỏa mãn nhu cầu thưởng thức món ăn
như một trải nghiệm du lịch, bên cạnh giữ hương vị truyền thống, giữ bản sắc trong
trang trí nhà hàng, cần phải có sự giới thiệu về văn hóa ẩm thực đặc trưng trong món
ăn (có thể tham khảo bài viết phân tích những nét văn hóa của những người lưu dân
trong món ăn mì Quảng của nhà Quảng Nam học Nguyễn Văn Xuân) hoặc bởi nhân
viên nhà hàng hoặc bởi các Bảng trong nhà hàng cho khách tự đọc.
Có thể đưa vào khai thác tại Điện Phương là các sản phẩm:
- Mì Quảng tại Triêm Trung,
- Bê thui tại Cầu Mống,
- Nhà hàng Không gian Nhà Việt Nam (Vina house space), tuy không thuộc Điện
Phương nhưng nằm trên tuyến đường bộ đưa khách theo đoàn từ Hội An lên Đông
Khương, Thanh Chiêm cũng cần đưa vào tuyến điểm phát triển du lịch của Điện
Phương.
3.2.2. Các loại hình du lịch phân theo cách tổ chức - Du lịch cộng đồng, loại hình
du lịch chủ yếu của Điện Phương
Xét theo tiêu thức chủ thể tham gia vào phát triển du lịch thì loại hình du lịch
chủ yếu của Điện Phương là Du lịch cộng đồng. Đây là loại hình mà trong đó chủ thể
quyết định về phương hướng phát triển, về cách thức tổ chức, quản lý và người hưởng
lợi nhiều nhất từ phát triển du lịch là cộng đồng cư dân địa phương.

3.2.2.1. Cơ sở của quan điểm chọn du lịch cộng đồng là loại hình du lịch chủ yếu
của Điện Phương
Điện Phương chọn cách phát triển của loại hình du lịch cộng đồng là chủ yếu
bởi:

93

- Thị trường du lịch như đã xác định ở trên có nhu cầu cao về thưởng thức cảnh quan
đồng quê, tìm hiểu tập quán sản xuất và sinh hoạt của người dân xứ Quảng. Nhu cầu
này chỉ đáp ứng được khi các sản phẩm du lịch được cung ứng bởi chính chủ nhân của
các của các giá trị văn hóa và cảnh quan này;
- Thị trường trên cũng bao gồm các du khách có ý thức cao về việc giữ gìn tài nguyên,
bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội. Những yêu cầu này chỉ được đáp ứng khi bản
thân mọi người dân trong cộng đồng hưởng lợi từ phát triển du lịch và có ý thức gìn
giữ chúng;
- Điện Phương là địa bàn mới trong giai đoạn đầu phát triển du lịch, quy mô thu hút
khách chưa cao, thời điểm này chưa thể và chưa cần phải thu hút ào ạt các dự án du
lịch quy mô lớn từ các nhà đầu tư bên ngoài;
- Nhiều tài nguyên du lịch kể cả các tài nguyên du lịch văn hóa như chùa chiền, miếu
mạo, nhà thờ tộc, cơ sở sản xuất tiểu thủ công mỹ nghệ đang thuộc các hộ gia đình
quản lý;
Du lịch cộng đồng chỉ có thể phát triển khi người dân trong cộng đồng có thái
độ tích cực đối với phát triển du lịch, sẵn lòng và có điều kiện tham gia vào việc cung
ứng sản phẩm du lịch. Kết quả điều tra về cộng đồng cư dân địa phương ở Phần thứ
hai cho thấy các điều kiện này được đáp ứng một cách hết sức tích cực.

3.2.2.2. Các mô hình phát triển du lịch cộng đồng có thể lựa chọn của Điện
Phương
Được đưa ra bởi Murphy và Murphy (2004)7, đến nay, trong thực tế phát triển
du lịch cộng đồng ở các địa phương thuộc các quốc gia khác nhau, có thể rút ra được
một số mô hình phát triển du lịch cộng đồng mà theo đó, sự tham gia của cộng đồng
cũng khác nhau như sau:
1. Du lịch cộng đồng phát triển từ một sự kiện độc đáo, duy nhất
Mô hình này dựa trên một sự kiện có sức hấp dẫn đặc biệt xét về tín ngưỡng, về
quy mô hoặc về sự hấp dẫn của các hoạt động lễ hội và có giá trị thu hút khách du lịch

7

Murphy, P.E. & Murphy, A.E. (2004). Strategic management for tourism communities: Bridging the gaps. Clevedon, Aspects of
Tourism Series Channel view Publications.
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cao. Việc tổ chức lễ hội bao gồm nhiều hoạt động, trong đó, có một số hoạt động do
cộng đồng địa phương đứng ra cung cấp. Ví dụ về mô hình phát triển này:
+ Lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng tới tháng 3
âm lịch được xem là lễ hội dài nhất trong năm. Lễ hội trải rộng trên 4 tuyến, tuyến
Hương Tích, tuyến Tuyết Sơn và tuyến Long Vân, Thanh Sơn. Hội chùa đông nhất từ
15 đến 20 tháng 2 (chính hội). Sự tham gia của cộng đồng chủ yếu là vào hoạt động
đưa đò trên suối Yến và các kinh doanh các sản phẩm tâm linh, ăn uống và lưu niệm
2. Du lịch cộng đồng phát triển dọc theo các tuyến hành trình đặc biệt
Trong mô hình này, tuyến hành trình đặc biệt sẽ kết nối các điểm hấp dẫn có
cùng giá trị thu hút chuyên biệt. Việc khai thác tuyến hành trình được hiện thực hoá
bằng một tour du lịch trọn gói mà thường được đảm nhiệm bởi các doanh nghiệp kinh
doanh du lịch chuyên nghiệp. Tại các điểm hấp dẫn, các dịch vụ thoả mãn nhu cầu của
khách du lịch có thể do cộng đồng địa phương cung cấp. Có thể nêu ra một số ví dụ về
mô hình phát triển này:
+ Ruta de las Flores (Route of the Flowers ): một tuyến hành trình đi qua năm thị trấn
thuộc địa nhỏ ở khu vực miền núi cao của El Salvador. Tuyến hành trình đem lại cho
du khách cảnh quan đẹp của các cánh rừng trồng cà phê, không khí mát mẻ,,hàng thủ
công có tính nghệ thuật cao, kiến trúc thuộc địa và những con đường lát sỏi, các món
ăn địa phương và quốc tế…Cộng đồng dân cư ở 5 thị trấn này tham gia chủ yếu vào
kinh doanh dịch vụ ăn uống, sản xuất và hàng lưu niệm 8.
+ Dự án du lịch cộng đồng Meket ở Ethiopia được triển khai ở vùng rìa một cao
nguyên kéo từ Đông sang Tây, ở vùng hiếm khi du khách đặt chân đến. Dự án này lôi
kéo 6 cộng đồng tham gia cung cấp chỗ lưu trú. Giữa các cộng đồng là các tuyến
đường trekking rất ngoạn mục, là điểm nhấn thu hút khách du lịch. Dự án được thực
hiện trong sự liên kết với các hãng lữ hành nổi tiếng9,10.

8

López-Guzmán, T., Sánchez-Canizare, S., Pavón, V.,(2011), Community-based tourism in developing
countries: a case study, Tourismos: an international multidisciplinary Journal of Tourism, Vol 6, No.1, Spring
2011, tr 69-84
9

Goodwin, H., Santilli, R. (2009), Community-based tourism: a Success?,
http://www.haroldgoodwin.info/uploads/cbtasuccesspubpdf.pdf, ngày 28/03/2015
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Mô hình này dựa trên một sự kiện có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách. Sự
hấp dẫn có thể đến từ lý do tín ngưỡng, từ quy mô sự kiện hoặc do sự hấp dẫn của các
hoạt động lễ hội. Việc tổ chức lễ hội bao gồm nhiều hoạt động, trong đó, có một số
hoạt động do cộng đồng địa phương đứng ra cung cấp.
Chúng ta có thể thấy một số ví dụ về mô hình phát triển này:
+ Ruta de las Flores (Route of the Flowers ): một tuyến hành trình đi qua năm thị trấn
thuộc địa nhỏ ở khu vực miền núi cao của El Salvador. Tuyến hành trình đem lại cho
du khách cảnh quan đẹp của các cánh rừng trồng cà phê, không khí mát mẻ,,hàng thủ
công có tính nghệ thuật cao, kiến trúc thuộc địa và những con đường lát sỏi, các món
ăn địa phương và quốc tế…Cộng đồng dân cư ở 5 thị trấn này tham gia chủ yếu vào
kinh doanh dịch vụ ăn uống, sản xuất và hàng lưu niệm 11.
Trong mô hình này, tuyến hành trình đặc biệt sẽ kết nối các điểm hấp dẫn có
cùng giá trị thu hút chuyên biệt. Việc khai thác tuyến hành trình được hiện thực hoá
bằng một tour du lịch trọn gói mà thường được đảm nhiệm bởi các doanh nghiệp kinh
doanh du lịch chuyên nghiệp. Tại các điểm hấp dẫn, các dịch vụ thoả mãn nhu cầu của
khách du lịch có thể do cộng đồng địa phương cung cấp.
3. Du lịch cộng đồng gắn với một làng nghề
Với mô hình du lịch này, sản phẩm du lịch được hình thành từ việc cho du
khách tham quan và tham gia vào hoạt động sản xuất của làng nghề. Sản phẩm du lịch
của làng nghề có thể là một bộ phận trong một tour du lịch trọn gói của các công ty lữ
hành hoặc cũng có thể là một sản phẩm độc lập. Ví dụ:
+ Làng Ccaccaccollo nằm trong một vùng được gọi là Thung lũng hiến tế, cách thành
phố Cusco, Peru, trên tuyến hành trình Inca. Làng có truyền thống làm nông nhưng sau
đó đã được hãng lữ hành GAP và tổ chức sáng lập ra nó đứng ra hỗ trợ thành lập một
HTX dệt kim để tạo việc làm và thu nhập cho phụ nữ tại cộng đồng. HTX này cũng

http://www.journeysbydesign.com/destinations/ethiopia/lalibela/meket-community-tourism-walk, truy cập
ngày 5/4/2015
10
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López-Guzmán, T., Sánchez-Canizare, S., Pavón, V.,(2011), Community-based tourism in developing
countries: a case study, Tourismos: an international multidisciplinary Journal of Tourism, Vol 6, No.1, Spring
2011, tr 69-84
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tham gia vào hoạt động du lịch thông qua việc cho du khách tìm hiểu về quá trình dệt
và mua sản phẩm dệt kim trong một khung cảnh làng quê 12.
+ Ở nước ta là Làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế ở Hội An, làng rau Ngọc Lãng ở
Phú Yên, Việt nam cũng là những ví dụ sinh động về phát triển du lịch theo mô hình
này. Ở đây, du khách có thể tham quan hoặc và tham gia trực tiếp vào các hoạt động
sản xuất của các gia đình trong làng nghề.
4. Du lịch cộng đồng phát triển gắn với một khu bảo tồn, một di sản thế giới, di sản
quốc gia
Các khu bảo tồn, các di sản thế giới và quốc gia thường có sức hấp dẫn đặc biệt
đối với du khách. Tuy vậy, việc phát triển du lịch tại đây luôn đứng trước một thách
thức về hài hòa giữa khai thác và bảo tồn cũng như xung đột lợi ích giữa các doanh
nghiệp kinh doanh du lịch, du khách và cộng đồng địa phương. Vì vậy, tạo cơ hội và
lôi kéo cộng đồng địa phương tham gia và hoạt động kinh doanh du lịch cũng là giải
pháp phát triển du lịch tại những điểm du lịch đặc thù này. Có thể nêu lên một số ví
dụ:
+ Palawan, (Philipinnes) là nơi được công nhận là khu Dự trữ sinh quyển của thế giới,
có hai di sản thế giới là công viên tự nhiên Tubbataha Reefs Marine và Vườn quốc gia
sông ngầm Puerto Princesa. Trong chiến lược phát triển du lịch sinh thái của
Philipinnes, Palawan được chỉ định là một điểm đến du lịch sinh thái thí điểm định
hướng phát triển du lịch cộng đồng. Ở đây, một số cộng đồng địa phương đã tham gia
hoặc tự kinh doanh các hoạt động du lịch sinh thái: giúp du khách tìm hiểu hệ độgn
thực vật phong phú nơi đây 13.
5. Du lịch cộng đồng phát triển từ sự hấp dẫn của nếp sống, sinh hoạt và khung cảnh
làng quê
Đời sống hiện đại ở các thành phố lớn mang lại cho con người nhiều tiện nghi
nhưng cũng bắt họ phải trả giá khi phải đối diện với nhiều áp lực và phải chịu đựng
Luchetti, V.,G., Font, X.,(2013), Community-based tourism: critical success factors, truy cập tại
http://www.icrtourism.org/wp-content/uploads/2012/03/OP27.pdf, ngày 28/03/2015
12

13

Okazaki, E., (2008), A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use,
Journal of Sustainable Tourism, Vol 16, No 5, 2008, tr 511-528
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môi trường nhiều ô nhiễm. Trong bối cảnh đó, nhu cầu được sống chậm hơn, yên bình
hơn, trong lành hơn đã thúc đẩy sự phát triển của một khuynh hướng du lịch mới.
Trong mô hình phát triển du lịch cộng đồng này, sản phẩm du lịch được tạo ra từ chính
cuộc sống thường nhật của cư dân trong vùng cùng phong cảnh làng quê xung quanh.
Có thể thấy một số các ví dụ về cách phát triển này:
+ Chương trình Homestay ở Ban Talae Nok, thuộc tỉnh Ra Nong, Thái lan. Đây là một
trong những thị trấn từng bị tàn phá bởi sóng thần cuối năm 2004. Sau khi hồi sinh từ
đống đổ nát, thị trấn này được đưa vào dự án Homestay của tổ chức Amdaman
Discoveries. Trong dự án này, bản sắc văn hóa Thái thể hiện thông qua cách sống của
các gia đình và cách họ tương tác với du khách được xem như một điểm hấp dẫn du
lịch 14.
+ Dự án Du lịch nội sinh do Chính phủ Ấn độ hợp tác cùng Chương trình phát triển
của Liên Hợp quốc thực hiện ở bang Kerala của Ấn độ 15. Dự án này được triển khai
trên 36 làng quê ở bang này, tập trung khai thác khung cảnh, đời sống làng quê để tạo
điều kiện phát triển cho các cộng đồng nghèo nơi đây, khuyến khích bình đẳng giới.

14

Dolezal, C., Community-Based Tourism in Thailand: (Dis-)Illusions of Authenticity and the Necessity for Dynamic
Concepts of Culture and Power, truy cập tại http://www.seas.at/aseas/3_2/ASEAS_4_1_A7.pdf, ngày 28/3/2015
15

Mody, M, (2011).A Model for Integrated Sustainable Tourism Development in Developing Countries: The Case of
Rural
Tourism
in
India,
truy
cập
tại
http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1061&context=gradconf_hospitality, ngày 28/03/2015
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Bảng 3.1: Các mô hình phát triển du lịch cộng đồng
Mô Lõi phát
hình
triển
Mô
Một sự
hình 1 kiện độc
đáo duy
nhất

Mô Một tuyến
hình 2 hành trình
đặc biệt vể
cảnh quan,
giá trị thu
hút
Mô
hình 3

Một làng
nghề

Mô

Một khu

Điều kiện phát triển
+ Sự kiện có phần lễ hoặc/và phần
hội có sức hấp dẫn đối với du khách
do giá trị tìm hiểu, giải trí hoặc tâm
linh cao, thu hút một lượng khách du
lịch đủ lớn
+ Các hoạt động trong lễ hội và các
hoạt động hỗ trợ việc tham gia của
khách vào lễ hội đủ phong phú, đa
dạng
+ Một số điểm hấp dẫn có thể kết
nối theo một chủ đề đủ hấp dẫn
khách du lịch
+ Khoảng cách giữa các điểm tương
đối gần để đảm bảo sự liền mạch về
thời gian của trải nghiệm của du
khách
+ Một sự tập trung tương đối của các
hộ sản xuất kinh doanh một sản
phẩm mà phương pháp sản xuất có
giá trị thu hút khách du lịch
+ Phương pháp sản xuất và thành
phẩm phải đảm bảo an toàn cho
khách
+ Sự đa dạng sinh học cần được bảo

Các hoạt động du lịch cấu thành

Các hoạt động mà cộng
đồng có thể tham gia
+ Trải nghiệm phần lễ và/hoặc
+ Thực hành nghi lễ và các
phần hội
hoạt động hội hè
+ Di chuyển trong không gian lễ
+ Vận chuyển khách
hội và các vùng lân cận
+ Kinh doanh nhà nghỉ và
+ Lưu trú và thưởng thức ẩm thực kinh doanh ăn uống
trong không gian lễ hội và các
+ Kinh doanh hàng lưu
vùng lân cận
niệm
+ Các hoạt động bên lề sự kiện:
sưu tập đồ lưu niệm…
+ Tham quan
+ Kinh doanh nhà nghỉ và
+ Lưu trú và thưởng thức ẩm thực kinh doanh ăn uống
trên tuyến hành trình và các vùng + Cho thuê phương tiện di
lân cận
chuyển đặc dụng
+ Các hoạt động bổ sung: trải
+ Kinh doanh hàng lưu
nghiệm phương tiện di chuyển đặc niệm
dụng, sưu tập đồ lưu niệm…
+ Tham quan làng nghề
+ Hướng dẫn tham quan
+ Thực hành nghề nghiệp
+ Hướng dẫn thực hành
+ Lưu trú và thưởng thức ẩm thực nghề nghiệp
trong không gian làng nghề và các + Homestay
vùng lân cận
+ Kinh doanh ăn uống
+ Các hoạt động bổ sung: sưu tập + Bán đồ lưu niệm
đồ lưu niệm…
+ Tham quan khu bảo tồn
+ Vận chuyển khách trong
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hình 4

bảo tồn,
một di sản
thế giới, di
sản quốc
gia

Mô
Đời sống
hình 5 sinh hoạt
và bầu
không khí
trong lành
vùng nông
thôn

tồn được công nhận bởi các tổ chức
quốc tế như UNESSCO
+ Giá trị văn hoá, lịch sử, nghệ
thuật, cảnh quan…được công nhận
bởi quốc tế/quốc gia
+ Có thể dung hoà giữa khai thác
phục vụ nhu cầu tìm hiểu/thưởng
thức của khách với việc bảo tồn
nguyên trạng
+ Tài nguyên tại chỗ chính là sự độc
đáo/lạ lẫm/ý nghĩa hoài niệm của
phong tục, tập quán, thói quen sinh
hoạt trong các gia đình
+ Kiến trúc, cảnh quan đậm chất
làng quê

+ Tìm hiểu chuyên sâu các đối
tượng được bảo tổn
+ Lưu trú và thưởng thức ẩm thực
trong khu bảo tồn hoặc ở các vùng
lân cận
+ Các hoạt động bổ sung

khu bảo tồn/khu di sản
+ Hướng dẫn tham quan
khu bảo tồn/khu di sản, tìm
hiểu các đối tượng được
bảo tồn
+ Homestay
+ Phục vụ ăn uống
+ Bán đồ lưu niệm và các
hàng hóa khác
+ Lưu trú, ăn uống cùng người dân + Homestay
+ Tham quan trong vùng
+ Hướng dẫn tham quan
+ Tham gia hoạt động sản xuất của trong vùng
gia đình
+ Hướng dẫn hoạt động sản
+ Các hoạt động khác
xuất
+ Cung cấp các vật dụng
cần thiết
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Bảng 3.2: Điều kiện đối với các cộng động để tham gia vào các hoạt động du lịch
Các hoạt động có thể tham gia
Điều kiện đối với cộng đồng
+ Thực hành nghi lễ và các hoạt + Am hiểu về cách hành lễ
động hội hè
+ Có tinh thần và kỹ năng thực hiện các hoạt động
hội hè
+ Có các tiện nghi cần thiết phục vụ thực hành lễ hội
+ Vận chuyển khách
+ Có phương tiện vận chuyển đủ lớn, đảm bảo chất
lượng và an toàn
+ Có nhân lực điều khiển phương tiện đủ trình độ và
kỹ năng
+ Kinh doanh nhà nghỉ
+ Có nhà nghỉ đạt yêu cầu phục vụ khách du lịch
(nội địa và quốc tế)
+ Có đội ngũ nhân lực phục vụ khách du lịch đạt yêu
cầu
+ Có kiến thức điều hành, quản lý
+ Kinh doanh ăn uống
+ Am hiểu ẩm thực địa phương/ẩm thực quốc tế (tuỳ
theo loại hình dịch vụ ăn uống được lựa chọn)
+ Có không gian và trang thiết bị đảm bảo yêu cầu
phục vụ khách du lịch
+ Có nhân lực chế biến và nhân lực phục vụ đảm
bảo yêu cầu phục khách
+ Có kiến thức điều hành, quản lý
+ Kinh doanh hàng lưu niệm
+ Có mặt bằng và các trang thiết bị khác phụ vụ việc
trưng bày sản phẩm và giao dịch với khách hàng
+ Có nguồn hàng lưu niệm mang tính đặc trưng của
địa phương, đảm bảo chất lượng và ổn định
+ Có nhân lực bán hàng đủ kiến thức về sản phẩm và
kỹ năng giao tiếp với du khách
+ Có kiến thức điều hành, quản lý
+ Cho thuê phương tiện di
+ Có phương tiện đảm bảo chất lượng, độ an toàn
chuyển đặc dụng
cho việc sử dụng
+ Có kiến thức điều hành việc cho thuê
+ Hướng dẫn tham quan
+ Am hiểu về các điểm hấp dấn ở địa phương (nếu
hướng dẫn tham quan); về lịch sử nghề, quy trình
sản xuất (nếu hướng dẫn tham quan làng nghề); về
khu bảo tồn; về di sản (nếu hưóng dẫn tham quan
khu bảo tồn, di sản)
+ Hướng dẫn thực hành nghề
+ Có khả năng thực hành thuần thục các bước trong
nghiệp
quy trình làm nghề
+ Có kỹ năng hướng dẫn du khách thực hành
+ Có các trang thiết bị phục vụ cho việc hướng dẫn
+ Hướng dẫn tìm hiểu các đối + Am hiểu về các đối tượng được bảo tồn
tượng được bảo tồn
+ Có kỹ năng hướng dẫn du khách tìm hiểu

+ Có các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc
khách tìm hiểu
+ Homestay
+ Nhà đủ rộng và có các phòng riêng cho khách; tiện
nghi trong phòng đạt yêu cầu phục vụ khách du lịch
+ Có các không gian sinh hoạt chung đạt yêu cầu
phục vụ khách
+ Có kỹ năng giao tiếp với khách
+ Có kiến thức điều hành, quản lý
+ Bán các hàng hóa phục vụ du + Có mặt bằng và các trang thiết bị khác phụ vụ việc
khách
trưng bày sản phẩm và giao dịch với khách hàng
+ Có nguồn hàng đảm bảo chất lượng và ổn định
+ Có nhân lực bán hàng đủ kiến thức về sản phẩm và
kỹ năng giao tiếp với du khách
+ Có kiến thức điều hành, quản lý

3.2.2.3. Xác định mô hình phát triển du lịch cộng đồng ở Điện Phương
Từ kết quả khảo sát tài nguyên du lịch ở Điện phương, có thể nhận diện 4
khu vực có tiềm năng phát triển du lịch cao trong xã. Cụ thể là khu vực thôn Triêm
Tây (tạm gọi là khu vực 1), khu vực Đông khương 1 và Đông Khương 2 (tạm gọi là
khu vực 2), khu vực Thanh Chiêm 1 và Thanh Chiêm 2 (tạm gọi khu vực 3) và khu
vực các thôn, làng kéo dài dọc theo đường trục chính của Điên Phương và sông Phú
Chiêm (thuộc một số làng của Triêm Đông 1, Triêm Đông 2, Triêm Trung, tạm gọi
là khu vực 4).
Để xác định mô hình phát triển du lịch cộng đồng ở các khu vực này, các mô
hình phát triển trong mục 1 sẽ được tham khảo, kết hợp với kết quả khảo sát giá trị
hấp dẫn khách du lịch ở những khu vực này cùng với kết quả khảo sát khả năng
tham gia kinh doanh du lịch của cộng đồng địa phương. Các nội dung phân tích và
mô hình lựa chọn sẽ được trình bày trong bảng 3.
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Bảng 3.3: Các mô hình phát triển du lịch cộng đồng trong xã Điện Phương
Khu
vực
Khu
Vực 1:
Triêm
Tây

Khu
vực 2:
Đông
Khương
1,
Đông
Khương
2

Giá trị hấp
dẫn khách du
lịch
+ Làng quê yên
tĩnh, nhà vườn,
+ Cảnh quan
ven sông Thu
Bồn,
+ Người dân
thuần hậu điển
hình Quảng
Nam,
+ Làng nghề
chiếu cói
+ Một số nhà
tương đối cổ.

Khả năng
tiếp cận của
du khách
Có hai cách
tiếp cận vào
khu vực này.
Cách 1 là
bằng đường
bộ nhưng phải
qua một con
đập, khá nguy
hiểm cho du
khách.
Cách 2 là
bằng đường
sông, đi từ
Hội An

+ Mật độ nhà
thờ tộc, chùa,
đình khá cao;
+ Có làng nghề
mộc, có cơ sở
đã phát triển tập
trung thành nơi
trình diễn nghề
mộc;
+ Có cơ sở sản
xuất gốm nung
nổi tiếng;
+ Khu vực
được quy hoạch
và đã đầu tư
xây dựng cơ sở
hạ tầng tốt,
+ Nhà cửa tập
trung nhưng
vẫn giữ được
sân vườn;

Giao thông
thuận lợi cả
đường bộ,
đường thủy
với xe 40 chỗ
(đi qua tỉnh lộ
608 lên Vĩnh
Điện rồi theo
quốc lộ 1A đi
vào), có bến
ghe trên bờ
sông Thu
Bồn, có tuyến
cho xe thô sơ
đi thẳng từ
Hội An xuyên
qua Điện
Phương đi
lên.

Kết quả khảo sát
cộng đồng

Mô hình lựa chọn
áp dụng

+ Người dân mong
muốn được tham
gia vào các hoạt
động du lịch, đặc
biệt là Homestay,
phục vụ ăn uống,
trình diễn/hướng
dẫn nghề nghiệp và
bán hàng lưu niệm
+ Khả năng tham
gia các hoạt động
trên ở mức trung
bình trở lên; hơi
hạn chế ở quy mô
đáp ứng; hạn chế
lớn nhất là trình độ
ngoại ngữ

Mô hình 5: Phát
triển du lịch cộng
đồng từ sự hấp dẫn
của cảnh quan nông
thôn thuần tuý, có
hơi hướng cổ và
cuộc sống của
người dân
Mô hình 3: phát
triển du lịch cộng
đồng gắn với làng
nghề chiếu chẻ.
Yêu cầu là cần
nâng cao chất
lượng và đa dạng
sản phẩm phù hợp
thị hiếu du khách.

+ Rất mong muốn
tham gia các hoạt
động du lịch, đặc
biệt là các hoạt
động bán hàng lưu
niệm, hàng đặc
sản; sản xúât hàng
lưu niệm, thủ công
mỹ nghệ và trình
diễn/hướng dẫn
nghề nghiệp
+ Làng nghề lâu
năm, gần quốc lộ
nên dân cư có cách
sống phố hóa khá,
có khả năng đầu tư
và có khả năng
nhanh nhẹn nắm
bắt và khai thác cơ
hộ kinh doanh du
lịch

Mô hình 3: phát
triển du lịch cộng
đồng gắn với làng
nghề mộc và gốm
Mô hình 2: phát
triển du lịch cộng
đồng gắn với tuyến
hành trình hoài cổ:
thăm các đình làng,
miếu thờ, nhà thờ
tộc độc đáo, Tuyến
hành trình có thể
được điểm xuyết
bởi những hình ảnh
của cuộc sống
đương đại nhưng
vẫn giữ được nét
truyền thống
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Khu
vực 3

Khu
vực 4:

+ Kế cận làng
đúc đồng,
+ Gần nhà thờ
Giáo xứ Phước
Kiều,
- Đã có nhà
trưng bày sản
phẩm đúc đồng
khá khang trang
- Khá gần nơi
có thể xây dựng
sa bàn thành
Thanh Chiêm
+ Cảnh quan
sông Thu Bồn
và sông Phú
Triêm (nhưng
là bãi bồi,
ruộng chứ
không phải
vườn cây lâu
năm như Triêm
Tây)
+ Bên cạnh
những xóm dọc
đường, có một
số làng còn
theo cách bố trí
truyền thống có
lũy tre làng
giữa ruộng lúa;
+ Người dân
thuần hậu;

Nằm ngay
Tương tự như khu
trên quốc lộ,
vực 2
có bãi đậu xe
40 chỗ tại nhà
trưng bày hay
trong sân của
Trung tâm
Công nghệ
sinh học,
trường CĐ
KTKT Quảng
Nam
Phương tiện
giao thông thô
sơ từ Hội An
lên hay từ khu
vực 2 xuống;
đường thủy
khi đã thực
hiện dự án
nạo vét.

+ Người dân cũng
muốn tham gia vào
hoạt động kinh
doanh du lịch, đặc
biệt các hoạt động
phục vụ ăn uống,
bán hàng lưu niệm
và đặc sản, cho
thuê xe đạp/xe
máy.
+ Khả năng tham
gia vào các hoạt
động trên được
đánh giá trên mức
trung bình (tương
đối chủ quan)
Hạn chế nhiều nhất
ở khả năng điều
hành kinh doanh,
khả năng giao tiếp
với khách và khả
năng ngoại ngữ

Mô hình 2: phát
triển du lịch cộng
đồng gắn với làng
nghề đúc đồng.
Tập trung trong
Khu trưng bày, mỗi
hộ một gian hàng,
có khu trình diễn
sản xuất. Có thưởng
cho Cty Lữ hành
cho xe tour ghé lại,
hoa
hồng
cho
hướng dẫn viên.
Mô hình 2: Phát
triển du lịch cộng
đồng gắn với tuyến
hành trình cảnh quê
thuần hậu

Như vậy, với mỗi khu vực, với mô hình du lịch cộng đồng đã chọn, qua
"Bảng 3.1: Các mô hình phát triển du lịch cộng đồng", chúng ta sẽ thấy được các
sản phẩm du lịch cụ thể mà người dân có thể tham gia kinh doanh bao gồm 8 dịch
vụ chủ yếu sau cho Điện Phương: home stay, dịch vụ ăn uống, dịch vụ hướng dẫn
du lịch, kinh doanh hàng lưu niệm/thủ công mỹ nghệ, biểu diễn nghệ thuật, trình
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diễn sản xuất, dịch vụ vận chuyển khách bằng thuyền và dịch vụ cho thuê xe máy,
xe đạp.
Trong đó, đối với dịch vụ cho thuê xe đạp, xe máy, theo chúng tôi, các hộ cần
liên kết lại để hình thành mạng lưới cho thuê xe như sau. Các hộ đầu tư một số xe
đạp, xe máy cho thuê và một hoặc một số điểm giao, nhận xe. Khách hàng có thể
thuê xe của một hộ này nhưng có thể trả xe ở một hộ khác trong hệ thống. Khi thuê,
khách sẽ giao tiền đặt cược và nhận lại tiền đặt cược ở điểm trả xe. Hàng ngày, có
xe vận tải điều chuyển xe từ chỗ ứ đọng sang chỗ thiếu. Du khách từ Mỹ Sơn xuống
có thể nhận xe thuê tại điểm cho thuê Đông Khương. Sử dụng xe đạp lang thang và
có thể trả xe tại Triêm Đông, thậm chí Hội An nếu mở rộng mạng lưới sang cả Hội
An.
Du lịch cộng đồng muốn thành công đòi hỏi có sự tham gia của cộng đồng
trong quyết định phương hướng phát triển du lịch, trong đề xuất các các cách thức
tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh du lịch của cộng đồng. Tại Điện Phương, lực
lượng có thể tập hợp cộng đồng thực hiện những việc trên theo chúng tôi tại từng
khu vực nên như sau:
+ Khu vực 1: Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Triêm Tây, Hội nghề với sự hỗ trợ
của Hội Cựu chiến binh và Hội Phụ nữ;
+ Khu vực 2 và khu vực 3: Hiệp hội các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiểu thủ công
mỹ nghệ với sự hỗ trợ của các họ tộc và Hội Cựu chiến binh;
Khu vực 4: Hội Nông dân thôn với sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh và Hội Phụ
nữ;
Trong đó, Hợp tác xã, Hội nông dân là nơi bàn bạc ra quyết định về phương
án kinh doanh và hợp tác kinh doanh, Hội Cựu chiến binh về phong trào bảo đảm
an ninh, vệ sinh thôn xóm, Hội Phụ nữ về vay vốn và hỗ trợ vốn.
3.3. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN DU LỊCH - HỆ THỐNG TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH
TẠI ĐIỆN PHƯƠNG

Từ những loại hình và sản phẩm du lịch có tiềm năng như đã nêu trên, chúng
ta thấy hệ thống tuyến điểm du lịch Điện Phương có thể được tổ chức như sau:
3.3.1. Các cụm du lịch
Cụm du lịch ở đây được định nghĩa là một địa bàn nhỏ có thể là một, hai thôn
hoặc một số làng, một số xóm của một hay nhiều thôn liền kề nhau mà trong đó
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cung ứng nhiều dịch vụ khác nhau: lưu trú, ăn uống, tham quan, mua sắm,… xoay
quanh một hoặc một vài tài nguyên du lịch cùng loại hình du lịch.
Dựa vào các loại hình du lịch và sản phẩm du lịch đã xác định ở trên, ta có
thể thấy Điện Phương có thể hình thành 4 cụm tập trung các điểm du lịch sau:
3.3.1.1. Cụm du lịch Làng nghề Đông Khương
Bao gồm toàn bộ thôn Đông Khương 1 và Đông Khương 2 với tuyến du lịch
lõi là Bến Thuyền Chợ Củi (đã được đưa vào hạng mục xây dựng trong Dự án Cụm
làng nghề TTCN-TCMN Đông Khương) - Quảng trường Ngã năm Chợ củi - Cơ sở
sản xuất gốm đất nung Lê Đức Hạ - Cơ sở chạm khắc gỗ Mỹ nghệ Nguyễn Văn
Tiếp - Đình làng Đông Khương - Miếu Thờ Bà Đoàn Quý Phi.
Loại hình du lịch chủ yếu là Du lịch làng nghề và Du lịch văn hóa lịch sử.
Sản phẩm du lịch chủ yếu là:
 Tham quan trình diễn sản xuất, tham quan trưng bày hiện vật truyền thống
nghề, tham quan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ gốm và gỗ chạm khắc, mua
sắm sản phẩm tiểu thủ công mỹ nghệ.
 Tại Quảng trường Ngã Năm, nghe thuyết minh về Thành Vệ, về Chợ Củi, lực
lượng thủy quân của Dinh Trấn Thanh Chiêm,
 Tham quan đình làng Đông Khương, miếu thờ bà Đoàn Quý Phi và nghe
thuyết minh về sự ra đời của nghề tằm tang Quảng Nam.
3.3.1.2. Cụm du lịch làng nghề đúc đồng – di tích dinh trấn Thanh Chiêm
Nằm trên một phần của Thanh Chiêm 1 và một phần của Thanh Chiêm 2 với
hai lõi là Làng đúc đồng – Nhà thờ giáo xứ Phước Kiều và Khu trưng bày di tích
Dinh trấn Thanh Chiêm.
Cum du lịch này gồm các điểm tham quan chính:
Khu trưng bày sản phẩm đúc đồng – Nhà thờ tổ đúc đồng Phước Kiều – Các
cơ sở đúc đồng – Nhà thờ giáo xứ Phước Kiều ở Thanh Chiêm 1 với sản phẩm chủ
yếu là tham quan hoạt động trình diễn sản xuất, tham quan và mua sắm sản phẩm
đồ đồng tại Nhà Trưng bày đúc đồng Phước Kiều, ghé Giếng Chăm cổ, tham quan
và nghe thuyết minh tại Nhà thờ giáo xứ Phước Kiều về sự ra đời của chữ Quốc
Ngữ.
Khu trưng bày di tích Dinh trấn Thanh Chiêm – Hội Phước tự - Đình làng
Thanh Chiêm – Đình làng An Nhơn cùng các Nhà thờ tộc, các di tích Chăm cổ với
106

sản phẩm chủ yếu là tham quan Khu trưng bày, các di tích văn hóa - lịch sử đã nêu
trên.
3.3.1.3. Cụm du lịch Triêm Đông (1 và 2) và Triêm Trung 2
Bao gồm các xóm, làng ven sông Phú Triêm, ven đường Thanh Hà (Hội An)
lên Nguyễn Du đến làng Phú Chiêm.
Loại hình du lịch chủ yếu là du lịch làng quê, du lịch làng nghề bánh tráng,
mì Quảng.
Sản phẩm chủ yếu là homestay, lưu trú và tham gia sinh hoạt cùng cư dân địa
phương, tham quan trình diễn sản xuất bánh tráng và dùng thử mì Quảng, chả giò
(ram). Có thể dạy du khách cách đi chợ, chế biến hai món ăn này. Trong khi du
khách trong nước muốn thưởng thức mì Quảng tại chính gốc xứ Quảng thì chả giò
Việt Nam với bánh tráng là nguyên liệu bao bọc là món ẩm thực Việt Nam hiện
đang rất được phổ biến và ưa chuộng tại Châu Âu.
Lợi thế của cụm du lịch này là liền kề Hội An. Một cách tự nhiên, nơi đây
đang đón những khách muốn tự mình tìm hiểu những điểm mới ngoài Hội An.
Thỉnh thoảng ta vẫn có thể bắt gặp những nhóm khách như vậy tại Triêm Đông 1.

Hình 3.1 Du khách tại đường làng Triêm Đông 1
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Hình 3.2. Các du khách đang có mặt tự tìm tòi tại thôn Triêm Đông 1
3.3.1.4. Cụm du lịch Triêm Tây
Bao gồm toàn bộ thôn Triêm Tây.
Loại hình du lịch chủ yếu là du lịch làng quê và du lịch làng nghề chiếu chẻ.
Sản phẩm du lịch chủ yếu là:
 Khu du lịch sinh thái nhà vườn Triêm Tây của công ty TNHH Bảo tồn và
phát triển làng nghề Hội An,
 Các homestay của cư dân địa phương,
Các sản phẩm này phải tạo điều kiện tối đa cho khách tận hưởng không khí
yên bình làng quê, cảnh quan ven sông, tìm hiểu và hòa nhập vào cuộc sống
thường nhật của cộng đồng,
 Các hoạt động tham quan làng nghề, kinh doanh sản phẩm từ cói,
 Tham quan các đình làng, nhà cổ tại đây.
Ngoài các cụm tập trung trên, trong Đề cương Quy hoạch cũng đã đề ra yêu
cầu hình thành các điểm du lịch ngoài cụm như các khu cắm trại tại Triêm Nam,
tham quan các di tích, đình, chùa, miếu mạo, nhà thờ tộc khác.
3.3.2. Các tuyến du lịch

3.3.2.1. Các tuyến đường sông
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1. Tuyến sông Thu Bồn
Hội An - Triêm Tây (Triêm Đông 1) - Bến Chợ Củi
Tuyến này dành cho khách từ Hội An đi Triêm Tây, Đông Khương 1. Đây là
một tuyến đường sông nằm trong toàn tuyến sông Thu Bồn từ Cửa Đại - Rừng dừa
Bảy mẫu - Hội An - Hòn kẽm Đá Dừng. Trong khi tuyến từ Hội An đi Cửa Đại khá
tấp nập du khách thì tuyến này mới chỉ khai thác đến Triêm Tây. Nếu phát huy
được những tiềm năng của du lịch tại Đông Khương thì đây là đoạn tuyến có điều
kiện phát triển nhất trong nhánh thượng lưu của Hội An.
Để tuyến này hình thành, Bến thuyền Chợ Củi như đã đề xuất xây dựng trong
Dự án Cụm làng nghề Đông Khương phải sớm được xây dựng.
2. Tuyến sông Phú Triêm
Khai thác toàn bộ 5,2 km của sông Phú Triêm. Đây là đoạn sông chạy song
sông với sông Thu Bồn đi sâu vào nội địa Điện Phương, nối liền thuận lợi với tuyến
sông Thu Bồn. Khai thác tuyến này không chỉ tạo sự đa dạng phong phú cảnh quan
cho tuyến sông Thu Bồn mà mới là điều kiện phát triển du lịch làng quê, homestay
ở Triêm Đông 1, Triêm Trung và cả Tiêm Nam.
Đoạn sông Phú Triêm hiện nay bị bồi đắp nặng nề, dòng chảy chậm nên
nhiều đoạn bèo phủ kín và ghe thuyền không thông thương được. Để khai thác
tuyến sông này, trước hết cần phải có dự án nạo vét sông để ít nhất thuyền 15 khách
đi lại thuận lợi. Mặt khác, cần bổ sung một số cầu tàu dọc sông, ít nhất là tại Triêm
Đông 1, nơi có tiềm năng thuận lợi phát triển du lịch làng quê và tại cầu Câu Lâu để
khách tiếp cận Khu du lịch Dinh trấn Thanh Chiêm và Khu trưng bày đồ đồng
Phước Kiều - Nhà thờ giáo xứ Phước Kiều. Hiện một số đoạn sông vẫn trơ trụi đất
bãi, cần phát động trồng cây lâu năm bảo vệ bờ sông chống sạt lở. Tương lai xa hơn
cho sự phát triển của Điện Phương có thể xây dựng bờ kè và tuyến đường dọc bờ
sông này.

3.3.2.2. Các tuyến du lịch đường bộ
1. Dành cho khách đi theo đoàn quy mô lớn
Hội An - đường tỉnh 608 - Vĩnh Điện - Cụm du lịch Làng nghề Đông
Khương - Cụm du lịch Làng đúc đồng Phước Kiều - Nhà thờ giáo xứ Phước Kiều Cụm du lịch Khu trưng bày di tích Dinh trấn Thanh Chiêm.
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Tuyến này còn có thể khai thác dừng ăn sáng hoặc trưa/chiều tại Nhà hàng
Bá Lộc, Vinahouse space hoặc Bê thui Cầu Mống.
Cần quy hoạch điểm đỗ xe. Điểm đỗ đề nghị là Sân của Nhà Trưng bày đúc
đồng Phước Kiều và/hoặc sân Trung tâm Công nghệ sinh học trường Cao đẳng
Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam.
2. Dành cho khách đi lẻ bằng xe gắn máy, xe đạp
Tuyến đi qua Hội An - làng gốm Thanh Hà - đường xã lên Nguyễn Du - Cụm
du lịch Khu trưng bày di tích Dinh trấn Thanh Chiêm - Cụm du lịch Làng đúc đồng
Phước Kiều - Nhà thờ giáo xứ Phước Kiều - Cụm du lịch Làng nghề Đông Khương.
Tuyến này hạn chế xe ô tô chở khách du lịch dù là xe dưới 12 chỗ ngồi có thể tham
gia giao thông được. Cần tu bổ mặt đường toàn tuyến do đã bị xuống cấp.
3.4. MÔ TẢ CÁC CỤM DU LỊCH VÀ CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH ĐIỆN
PHƯƠNG TRONG SỰ PHỐI HỢP VỚI CÁC TUYẾN THAM QUAN NỘI BỘ VÀ
NỐI KẾT VỚI HỆ THỐNG TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH BÊN NGOÀI

3.4.1. Cụm du lịch Làng nghề Đông Khương
Bao gồm toàn bộ hai thôn Đông Khương 1 và Đông Khương 2. Hai thôn này
có hai cơ sở sản xuất tiểu thủ công mỹ nghệ nổi tiếng, hệ thống các chùa, đình,
miếu, nhà thờ tộc với mật độ cao, hệ thống đường sá đã được quy hoạch lại và nâng
cấp, bến tàu Chợ Củi đã được đưa vào quy hoạch nông thôn mới, người dân ở đây
vốn khéo kinh doanh và có điều kiện về vốn tương đối tốt.

3.4.1.1. Liên kết của cụm với hệ thống tuyến điểm du lịch của vùng
Cụm này thuận lợi trong liên kết du lịch của toàn vùng. Khách du lịch đường
sông từ Hội An sau khi ghé Thanh Hà, Cẩm Kim, Triêm Tây, rẻ vào sông Phú
Triêm, trở ra Thu Bồn có thể ghé bến tàu Chợ Củi để tham quan cụm du lịch này.
Sau đó có thể đi tiếp lên làng Bường, lên đường bộ ghé thánh địa Mỹ Sơn và xuống
thuyền lên Hòn Kẽm Đá Dừng. Khách du lịch đường bộ đi tour Đà Nẵng – Hội An
– Mỹ Sơn từ Hội An qua đường tỉnh ĐT608 lên Vĩnh Điện, theo quốc lộ 1A vào
nam ngang Điện Phương, có thể dừng trên quốc lộ tại bãi đậu xe Khu Trưng bày
sản phẩm đúc đồng Phước Kiều hay sân Trung tâm công nghệ sinh học, ghé đi bộ
tham quan cụm du lịch này, sau đó tiếp tục vào nam, đến Nam Phước rẻ lên Mỹ
Sơn. Khách du lịch ba lô có thể tự thuê xe đạp đi từ Hội An lên Thanh Hà, qua
đường ĐH2 – Nguyễn Du, hoặc đi dọc đường ven sông Phú Triêm rẻ qua Nguyễn
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Du, lên Đông Khương. Có thể đạp xe theo tuyến trong cụm hay gửi xe tại Nhà văn
hóa Đông Khương 1 hoặc 2 để đi bộ thăm thú trong cụm.

Hình 3.3. Cụm du lịch Làng nghề Đông Khương

3.4.1.2. Tuyến du lịch nội bộ
Tuyến du lịch trong cụm là tuyến đi bộ hoặc đi xe đạp từ Bến tàu chợ Củi
qua cơ sở sản xuất gốm đất nung Lê Đức Hạ, cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ Nguyễn
Văn Tiếp, Nghĩa trũng, đình làng Đông Khương, rẻ phải về hướng Miếu thờ bà
Đoàn Quý Phi, lên quốc lộ rẻ ra bắc (có thể liên kết tham quan Khu trưng bày sản
phẩm đúc đồng, Nhà thờ giáo xứ Phước Kiều), đến giáp giới Điện Phương lại rẻ lên
tham quan đình An Quán, Chùa Phước Khánh về lại bến tàu Chợ Củi. Dọc tuyến đi
bộ này, du khách có thể gặp hoặc vào tham quan khá nhiều nhà thờ tộc Kiều Văn
tộc, Lê Đức tộc, Ngô Văn tộc, Nguyễn Văn tộc đệ nhất phái và Trần Văn tộc.

3.4.1.3. Các sản phẩm du lịch chính
1. Khu vực tập kết khách “Quảng trường Ngã năm”
Ngay tại bến tàu Chợ Củi là bãi đất được quy hoạch dành cho công cộng dịch
vụ tại Ngã năm, tại đây còn một miếu tương truyền là miếu của Chợ Củi. Đây còn
là mảnh đất thuộc thành Hoàn Vệ của vương quốc Champa, thành tây của dinh trấn
Thanh Chiêm, căn cứ thủy quân Vạn Đông. Vì vậy, đây là nơi thuận lợi để tập kết
khách nhằm giới thiệu tổng quan về quá trình phát triển vùng đất từ thời vương
quốc Champa đến các ngành nghề tiểu thủ công mỹ nghệ còn tồn tại đến nay ở Điện
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Phương. Tại khu đất trống quảng trường này, ngoài việc bảo tồn miếu chợ, cần xây
dựng một bức phù điêu dài 6m, cao 4 m trên đó mô tả các hoạt động từ thời thành
Hoàn Vệ cho đến căn cứ thủy quân Vạn Đông làm chỗ dựa cho hướng dẫn viên giới
thiệu tổng quan Điện Phương cho du khách. Tăng cường diện tích cây xanh lấy
bóng mát cho khu vực này.

Hình 3.4. Bố trí Khu vực Quảng trường Ngã năm
2. Cơ sở sản xuất gốm đất nung Lê Đức Hạ
Nằm ngay sát Quảng trường và Bến tàu. Hiện nay, đơn thuần chỉ là cơ sở sản
xuất nhưng cơ sở đã được bố trí thêm khu đất có thể xây dựng nhà trưng bày sản
phẩm. Định hướng du lịch, cơ sở có thể tổ chức các dịch vụ:
 Tham quan phòng trưng bày và bán sản phẩm,
 Tham quan hoạt động sản xuất gốm đất nung,
 Tham gia một công đoạn đơn giản trong quy trình sản xuất (thường là
công đoạn cuối).
Để làm được điều này, cơ sở phải có bộ phận đón tiếp, xác định khu vực
khách du lịch có thể đi lại, quy hoạch lối đi lại tham quan cho đoàn khách từ
20 – 30 người. Bổ sung cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa tiểu cảnh.
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3. Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp
Là ngành nghề lâu đời của Đông Khương. Hiện tại cơ sở sản xuất đã được quy
hoạch khu sản xuất và khu trưng bày sản phẩm có định hướng du lịch rõ rệt và bài
bản. Cần định hướng sản xuất các sản phẩm gỗ mỹ nghệ nhỏ, gọn phù hợp với đặc
điểm mua sắm của du khách, tổ chức bộ phận đón tiếp chuyên nghiệp. Bổ sung cây
xanh, thảm cỏ, vườn hoa tiểu cảnh.
4. Miếu thờ Bà Đoàn Quý Phi (Đức Bà Hiếu Chiêu hoàng hậu)
Chương trình du lịch Mỹ Sơn – Hội An không thể bỏ qua chủ đề tìm hiểu nghề
trồng dâu nuôi tằm xứ Quảng với bãi dâu ven sông, nuôi tằm, kéo tơ La Tháp, dệt
lụa Duy Trinh, shop áo quần tơ lụa Hội An. Trong chương trình du lịch có chủ đề
này thì Miếu thờ Bà là điểm tham quan không thể bỏ qua. Tương truyền, Bà là thiếu
nữ xinh đẹp, đôn hậu và có tài thơ văn, là người có công lớn trong việc khuyến
khích dân làng trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa ở xứ Đàng Trong, nên Bà được
dân gian Quảng Nam tôn xưng bà là “Bà Chúa Tàm Tang”.
Miếu mới được tôn tạo, thuộc sở hữu họ tộc, chưa có ý định đưa vào phục vụ du
khách tham quan rộng rãi. Cần động viên, có chính sách chia sẻ lợi ích để đưa điểm
này trở thành điểm tham quan du lịch của Cụm.
5. Các dịch vụ từ mô hình du lịch cộng đồng 2 và 3 do cư dân cộng đồng cung ứng
a. Homestay: Các hộ có nhà đủ rộng với các phòng riêng cho khách. có các không
gian sinh hoạt chung đạt yêu cầu phục vụ khách, có kỹ năng giao tiếp với khách,
có kiến thức điều hành, quản lý. Động viên, hỗ trợ các hộ ven sông Thu Bồn,
Điện Bình, ven tuyến đi bộ đã xác định ở trên tham gia kinh doanh dịch vụ
homestay.
b. Dịch vụ ăn uống: Các hộ có sự am hiểu ẩm thực địa phương, có không gian và
điều kiện nhân lực chế biến và phục vụ, có kỹ năng điều hành, quản lý. Thuận
lợi hơn là các hộ gần các điểm tham quan chính, các hộ trên tuyến du lịch.
c. Dịch vụ kinh doanh hàng lưu niệm: các hộ có mặt bằng và các trang thiết bị khác
phụ vụ việc trưng bày sản phẩm và giao dịch với khách hàng, có nguồn hàng lưu
niệm mang tính đặc trưng của địa phương.
d. Dịch vụ vận chuyển đường thủy: vấn đề cơ bản nhất là bảo đảm sự an toàn và kế
đó là vệ sinh, tiện nghi.
e. Dịch vụ hướng dẫn tham quan: dành cho những người am hiểu về di tích, làng
nghề, truyền thống văn hóa địa phương.
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Sự hỗ trợ cho các hộ này bao gồm hỗ trợ về vay vốn, đào tạo khởi nghiệp kinh
doanh, quản lý khách sạn, nhà hàng, cửa hàng quy mô nhỏ, quy trình phục vụ khách
và giao tiếp tiếng Anh.

3.4.1.4. Các hoạt động hỗ trợ
Để hình thành Cụm du lịch làng nghề Đông Khương, yêu cầu là:
 Xây dựng bến tàu như Quy hoạch cơ sở hạ tầng nông thôn mới đã được
duyệt,
 Xây dựng Khu vực tập kết khách Ngã Năm Chợ Củi, rộng rãi, xanh mát
với các tác phẩm nghệ thuật minh họa quá trình phát triển của vùng đất,
 Tạo điều kiện cho sự phát triển định hướng du lịch của các cơ sở sản xuất
thủ công mỹ nghệ, sự ra đời, tham gia cung ứng dịch vụ của các hộ dân
cư,
 Tạo môi trường xanh sạch đẹp: khuyến khích các hộ hình thành hàng rào
xanh, trồng cây xanh dọc tuyến đi bộ, di dời xa khỏi khu dân cư các cơ sở
sản xuất gây tiếng ồn lớn như các cơ sở cưa xẻ gỗ.
3.4.2. Cụm du lịch làng nghề đúc đồng – di tích dinh trấn Thanh Chiêm

Hình 3.5. Cụm du lịch làng nghề đúc đồng – di tích dinh trấn Thanh Chiêm
Bao gồm một phần của hai thôn Thanh Chiêm 1 và Thanh Chiêm 2. Hai thôn
này có các cơ sở sản xuất tiểu thủ công mỹ nghệ và bán sản phẩm đúc đồng Phước
Kiều nổi tiếng, hệ thống các di tích gắn liền với Dinh trấn Thanh Chiêm và sự ra
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đời của chữ quốc ngữ như Dinh thự Hành Cung, Vọng nguyệt lâu, Văn Miếu –
Trường Đốc, Hội Phước tự, Nhà thờ giáo xứ Phước Kiều, đình làng Thanh Chiệm,
An Nhơn và nhiều nhà thờ tộc cùng các di tích Champa. Người dân ở đây vốn khéo
kinh doanh và có điều kiện về vốn tương đối tốt.

3.4.2.1. Liên kết của cụm với hệ thống tuyến điểm du lịch của vùng
Cụm này thuận lợi trong liên kết du lịch của toàn vùng. Khách du lịch đường
sông từ Hội An theo sông Thu Bồn có thể đi thẳng hay rẻ vào sông Phú Triêm để
lên bên tàu tại chân cầu Câu Lâu để tham quan cụm du lịch này. Khách du lịch
đường bộ đi ô tô lên Vĩnh Điện, theo quốc lộ 1A vào nam ngang Điện Phương, có
thể dừng trên quốc lộ tại bãi đậu xe Khu Trưng bày sản phẩm đúc đồng Phước Kiều
hay sân Trung tâm công nghệ sinh học, ghé đi bộ tham quan cụm du lịch này.
Khách du lịch ba lô có thể tự thuê xe đạp đi từ Hội An lên Thanh Hà, qua đường
ĐH2 – Nguyễn Du, hoặc đi dọc đường ven sông Phú Triêm rẻ qua Nguyễn Du, lên
Thanh Chiêm. Có thể đạp xe theo tuyến trong cụm hay gửi xe tại Khu Trưng bày
sản phẩm đúc đồng Phước Kiều hay sân Trung tâm công nghệ sinh học để đi bộ
thăm thú trong cụm.

3.4.2.2. Tuyến du lịch nội bộ
Tuyến du lịch trong cụm là tuyến đi bộ hoặc đi xe đạp. Du khách được ô tô
thả tại Ngã ba Quốc lộ 1A – Nguyễn Du, đi bộ theo đường Nguyễn Du đến trước
trường THCS Nguyễn Du, tại đây tham quan Khu trưng bày di tích Dinh trấn Thanh
Chiêm và sự ra đời của chữ Quốc ngữ, Hội Phước tự (có thể tiếp tục theo đường
Nguyễn Du tham quan đình làng An Nhơn rồi quay lại), vào cổng sau tham quan
đình làng Thanh Chiêm, tiếp tục đi trong đường của khu dân cư về hướng bắc, rẻ
lên hướng tây tham quan xóm các lò đúc đồng, tiếp tục ghé Nhà thờ giáo xứ Phước
Kiều, ra quốc lộ tham quan Khu trưng bày sản phẩm đúc đồng Phước Kiều trên
quốc lộ 1A. Tại đây ghé Nhà thờ tổ đúc đồng Phước Kiều, Giếng Chăm cổ. Lên ô tô
tại đây hoặc sân Trung tâm Công nghệ sinh học.

3.4.2.3. Các sản phẩm chính
1. Khu trưng bày di tích Dinh trấn Thanh Chiêm và sự ra đời của chữ Quốc ngữ
Được bố trí đối diện trường THCS Nguyễn Du, hiện là khu đất ruộng. Tại
khu đất này này còn đoạn đường được cho là một đoạn của thành Thanh Chiêm.
Bản thân trường THCS Nguyễn Du được xây dựng trên Dinh thự Hành cung, nơi ở
và làm việc của quan Tổng trấn.
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Chức năng của khu này là giới thiệu một cách hệ thống và chi tiết về hai chủ
đề chính của hai tiến trình lịch sử nổi bật gắn liền với vùng đất Điện Phương và
vùng phụ cận. Đó là quá trình ra đời và phát triển của Dinh trấn Thanh Chiêm cũng
như sự ra đời của chữ Quố Ngữ.
Dự kiến, trên khu này sẽ xây dựng ba khu nhà:
 Khu đón tiếp: sẽ có quầy lễ tân, hội trường 70 chỗ có thể phục vụ cho thuyết
minh và trình chiếu các phim ảnh về sự ra đời của Dinh trấn Thanh Chiêm và
chữ Quốc ngữ,
 Nhà trưng bày các hiện vật về sự ra đời và phát triển của Dinh trấn Thanh
Chiêm: sẽ có sa bàn về cấu trúc của Dinh trấn Thanh Chiêm thời cực thịnh,
Bản đồ về toàn bộ các công trình văn hóa và quân sự thuộc quản lý của Dinh
trấn Thanh Chiêm, trưng bày các hình ảnh và hiện vật liên quan đến Dinh
trấn.
 Nhà trưng bày các hiện vật về quá trình ra đời chữ Quốc Ngữ nói chung và
nhấn mạnh các sự kiện liên quan đến sự ra đời chữ Quốc Ngữ tại vùng đất
Thanh Chiêm.
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Hình 3.6. Mô hình Khu trưng bày di tích Dinh trấn Thanh Chiêm và sự ra đời của chữ
Quốc ngữ
Ngoài ba khu nhà nói trên, trong khu sẽ xây dựng vườn tượng, trong đó, có
các tượng của những nhân vật gắn liền với hai chủ đề nói trên. Đó có thể là
tượng của Thụy Quận Công Nguyễn Phúc Nguyên, Dũng Lê Hầu Nguyễn Phúc
Tần, Đức bà Hiếu Chiêu Hoàng hậu, cố đạo Francesco de Pina và cố đạo
Alexandre de Rhodes. Tính đến các truyền thuyết có sức hấp dẫn du khách, có
thể có tượng của Kỳ nữ Tống Thị Toại. Dĩ nhiên, do tính cách của nhân vật kỳ
nữ này, chúng ta sẽ không đặt tượng ở vị trí bình đẳng với các vị khác mà đặt
trong khu vực hòn non bộ. Xây dựng một Vọng nguyệt lâu trong khu này bên
cạnh việc tạo dựng lại hoạt động xưa còn cho phép có một điểm cao để hướng
dẫn viên từ đó giới thiệu tổng quan về Dinh trấn.
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2. Nhà trưng bày sản phẩm đúc đồng Phước Kiều
Như đã trình bày ở mục 3.2.1.3., Nhà Trưng bày sản phẩm đúc đồng Phước
Kiều sẽ được tổ chức lại, hình thành khu trình diễn nghệ thuật đúc đồng, có Phường
hội quản lý, phối hợp các gian kinh doanh sản phẩm đúc đồng trong sự liên kết với
các hãng lữ hành và hướng dẫn viên du lịch. Đây cũng là điểm liên kết với hoạt
động tham quan Nhà thờ tổ nghề đúc đồng và cùng với Trung tâm công nghệ sinh
học, sân nhà trưng bày là một trong hai bãi đỗ xe tập kết khách tham quan cụm
Đông Khương và Thanh Chiêm.
3. Nhà thờ giáo xứ Phước Kiều
Là nơi mà cố đạo Francesco de Pina và Alexandre de Rhodes học và sáng tạo
việc phiên âm chữ Quốc ngữ, cũng là nơi có ba ngôi mộ cổ mà tương truyền một
trong ba ngôi mộ đó là của cố đạo Francesco de Pina. Nhà thờ giáo xứ Phước Kiều
còn gắn liền với các hoạt động truyền đạo nhiều thăng trầm thời Chúa Nguyễn, qua
đó có thể nhắc nhở đến bối cảnh hoạt động của Dinh trấn Thanh Chiêm.
Ngoài ra, tại đây thường tổ chức Lễ kính chân phước Á thánh Andre Phú Yên
vào cuối tháng 7 hàng năm. Chính quyền và du lịch Điện Phương cần hỗ trợ an ninh
đồng thời kết hợp khai thác với các hoạt động tại Khu trưng bày di tích Dinh trấn
Thanh Chiêm và sự ra đời của chữ Quốc ngữ.
4. Các lò đúc đồng
Vẫn còn hoạt động là các lò đúc đồng Phước Kiều nằm giữa Nhà thờ giáo xứ
Phước Kiều và Khu trưng bày di tích Dinh trấn Thanh Chiêm và sự ra đời của chữ
Quốc ngữ, rất tiện cho việc đưa khách tham quan, tìm hiểu nghề đúc đồng truyền
thống lâu đời và nổi tiếng của Điện Phương và vùng phụ cận. Cần lựa chọn một vài
lò đúc đồng hỗ trợ tạo nên điều kiện tham quan của du khách.
5. Các dịch vụ từ mô hình du lịch cộng đồng 3 và 4 do cư dân cộng đồng cung ứng
a. Dịch vụ hướng dẫn tham quan: Dành cho những người am hiểu về lịch sử nghề,
quy trình sản xuất nghề đúc đồng truyền thống, có kỹ năng giao tiếp du lịch.
b. Dịch vụ thực hành nghề nghiệp: Dành cho các cơ sở sản xuất sản phẩm đúc
đồng Phước Kiều có những người có khả năng thực hành thuần thục các bước
trong quy trình làm nghề, có kỹ năng hướng dẫn du khách thực hành. Cơ sở có
các trang thiết bị phục vụ cho việc hướng dẫn bảo đảm an toàn cho du khách.
c. Dịch vụ ăn uống: Khai thác món ăn nổi tiếng bê thui Cầu Mống. Dành cho các
hộ có sự am hiểu nghệ thuật chế biến bê thui truyền thống, có không gian và
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điều kiện nhân lực chế biến và phục vụ, có kỹ năng điều hành, quản lý. Thuận
lợi hơn là các hộ gần các điểm tham quan chính, các hộ trên tuyến du lịch.
d. Dịch vụ kinh doanh hàng lưu niệm: các hộ có mặt bằng và các trang thiết bị khác
phụ vụ việc trưng bày sản phẩm và giao dịch với khách hàng, có nguồn hàng lưu
niệm mang tính đặc trưng của địa phương.
e. Homestay: Các hộ có nhà đủ rộng với các phòng riêng cho khách. có các không
gian sinh hoạt chung đạt yêu cầu phục vụ khách, có kỹ năng giao tiếp với khách,
có kiến thức điều hành, quản lý.

3.4.2.4. Các hoạt động hỗ trợ
Để hình thành Cụm du lịch làng nghề đúc đồng – di tích dinh trấn Thanh
Chiêm, yêu cầu là:
 Đầu tư xây dựng Khu trưng bày di tích Dinh trấn Thanh Chiêm và sự ra đời
của chữ Quốc ngữ,
 Cải tạo và tổ chức lại để khai thác Nhà trưng bày sản phẩm đúc đồng
Phước Kiều,
 Tổ chức nghiên cứu thư tịch cổ; thám sát, khai quật khảo cổ tại khu vực
và sưu tầm các hiện vật cổ liên quan đến Dinh trấn Thanh Chiêm và sự ra
đời của chữ Quốc ngữ để xây dựng chứng cứ thuyết phục hơn và xây dựng
bộ sưu tập, trưng bày đa dạng, phong phú.
 Thực hiện hỗ trợ cho các hộ tham gia kinh doanh du lịch về vốn, đào tạo
khởi nghiệp kinh doanh, quản lý khách sạn, nhà hàng, cửa hàng quy mô
nhỏ, quy trình phục vụ khách và giao tiếp tiếng Anh.
3.4.3. Cụm du lịch Triêm Đông và Triêm Trung 2

Hình 3.7. Cụm du lịch Triêm Đông và Triêm Trung
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Bao gồm các xóm, làng ven bờ bắc sông Phú Triêm và ven đường Thanh Hà
(Hội An) lên Nguyễn Du đến làng Phú Chiêm.
Lợi thế của cụm này là liền kề với điểm du lịch làng gốm Thanh Hà của Hội
An (vẫn đang tiếp nhận những đoàn khách tham quan tự phát đến từ Hội An) và
cảnh quan ven bờ sông Phú Triêm.
Điều kiện tiên quyết để phát triển Cụm du lịch này là sự triển khai dự án nạo
vét sông Cổ Cò. Khi đó, loại hình du lịch chủ yếu là du lịch làng quê, du lịch tham
quan, tìm hiểu làng nghề bánh tráng, mì Quảng.

3.4.3.1. Liên kết của cụm với hệ thống tuyến điểm du lịch của vùng
Như đã nói, Cụm này thu hút chủ yếu là du khách đến từ Hội An đến bằng xe
gắn máy, xe đạp, đi bộ từ Hội An qua làng gốm Thanh Hà, qua đường ĐH2 –
Nguyễn Du, hoặc đi thuyền từ Hội An theo sông Thu Bồn lên rẻ vào sông Phú
Triêm.
Từ cụm này, du khách có thể theo đường ĐH2 – Nguyễn Du lên tham quan
Cụm Thanh Chiêm, cụm Đông Khương, sau đó từ quốc lộ 1A vào Nam Phước đi
Mỹ Sơn. Tương tự, du khách có thể bằng đường thủy đi dọc sông Phú Triêm gặp
sông Thu Bồn tại chân cầu Câu Lâu, theo sông Thu Bồn lên Đại Bường, Mỹ Sơn,
Hòn Kẽm – Đá Dừng.

3.4.3.2. Tuyến du lịch nội bộ
Tuyến du lịch trong cụm là tuyến đường thủy sông Phú Triêm hoặc tuyến đi
bộ, xe đạp, xe máy theo tuyến ĐH2 – Nguyễn Du hay tuyến đường ven sông Phú
Triêm.

3.4.3.3. Các sản phẩm chính
1. Cảnh quan làng quê ven sông Phú Triêm
Cùng với việc nạo vét sông Phú Triêm tạo nên khung cảnh tàu thuyền nhỏ đi
lại vận chuyển du khách và hàng hóa trên sông là việc trồng cây xanh ven hai bờ
sông, vừa tạo cảnh quan, vừa bảo vệ bờ sông chống xói lở.
Về lâu dài phải tính đến việc xây bờ kè và đường chạy dọc bờ sông.
Hiện nay, các đường dân cư chạy dọc bờ sông và một số đoạn của đường
ĐH2 và đường nhánh là khá đẹp với hộ dân có vườn và hàng rào xanh trau chuốt
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tạo cảnh quan làng quê điển hình xứ Quảng hấp dẫn, có điều kiện để du khách trải
nghiệm các hoạt động canh tác trồng trọt và chăn nuôi thủ công, truyền thống.
2. Làng nghề bánh tráng, mỳ Quảng Phú Triêm
Các cơ sở kinh doanh ăn uống mỳ Quảng chủ yếu ở trên đường ĐH2, các cơ
sở sản xuất bánh tráng, mỳ Quảng chủ yếu trong các khu dân cư nằm giữa đường
ĐH2 và sông Phú Triêm, thuận lợi cho việc kết hợp khai thác cảnh quan và làng
nghề.
Lựa chọn một số cơ sở sản xuất bánh tráng, mỳ Quảng để hỗ trợ hoạt động
trình diễn hoạt động sản xuất chế biến và cho du khách tham gia một số công đoạn
chế biến bánh tráng, mỳ quảng.
3. Các dịch vụ từ mô hình du lịch cộng đồng 2 do cư dân cộng đồng cung ứng
a. Homestay: Các hộ có nhà đủ rộng với các phòng riêng cho khách. có các không
gian sinh hoạt chung đạt yêu cầu phục vụ khách, có kỹ năng giao tiếp với khách,
có kiến thức điều hành, quản lý. Động viên, hỗ trợ các hộ ven sông Thu Bồn,
Điện Bình, ven tuyến đi bộ đã xác định ở trên tham gia kinh doanh dịch vụ
homestay.
b. Dịch vụ ăn uống: Các hộ có sự am hiểu ẩm thực địa phương, có không gian và
điều kiện nhân lực chế biến và phục vụ, có kỹ năng điều hành, quản lý. Thuận
lợi hơn là các hộ gần các điểm tham quan chính, các hộ trên tuyến du lịch.
c. Dịch vụ dạy du khách nấu các món ăn truyền thống: các hộ có điều kiện mặt
bằng và trang thiết bị, có sự am hiểu món ăn truyền thống, có kỹ năng hướng
dẫn du khách thực hành và kỹ năng giao tiếp.
d. Dịch vụ kinh doanh hàng lưu niệm: các hộ có mặt bằng và các trang thiết bị khác
phụ vụ việc trưng bày sản phẩm và giao dịch với khách hàng, có nguồn hàng lưu
niệm mang tính đặc trưng của địa phương.
e. Dịch vụ vận chuyển đường thủy: vấn đề cơ bản nhất là bảo đảm sự an toàn và kế
đó là vệ sinh, tiện nghi.
f. Dịch vụ hướng dẫn tham quan: dành cho những người am hiểu về di tích, làng
nghề, truyền thống văn hóa địa phương.

3.4.3.4. Các hoạt động hỗ trợ
Để hình thành Cụm du lịch làng nghề Triêm Đông và Triêm Trung, các hoạt
động cần thực hiện là:
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 Đầu tư nạo vét sông Phú Triêm và xây dựng cảnh quan cây xanh ven
sông,
 Phát động phong trào xây dựng hàng rào xanh, vệ sinh vườn và đường
làng,
 Thực hiện hỗ trợ cho các hộ tham gia kinh doanh du lịch về vốn, đào tạo
khởi nghiệp kinh doanh, quản lý khách sạn, nhà hàng, cửa hàng quy mô
nhỏ, quy trình phục vụ khách và giao tiếp tiếng Anh.
3.4.4. Cụm du lịch sinh thái Triêm Tây

Hình 3.8 Cụm du lịch sinh thái Triêm Tây
Nằm toàn bộ thôn Triêm Tây, là vùng đất tách biệt ở bờ nam sông Thu Bồn
của Điện Phương.
Lợi thế của cụm này là cảnh quan làng quê điển hình xứ Quảng bên bờ sông
Thu Bồn, dân cư thuần hậu lại không xa Hội An, liền kề với điểm du lịch Kim Bồng
của Hội An. Do tách biệt, từ Hội An, ô tô chỉ có thể đến sau khi lên đến quốc lộ 1A,
qua cầu Câu Lâu rồi lại rẻ xuống nhưng cũng không thể vào làng. Nên đây là làng
không xa Hội An nhưng gần như không có tiếng xe ô tô.
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Nhận thức được ưu thế này và với mong muốn phát triển du lịch mang lại lợi
ích thật sự cho người dân địa phương, ILO và UNESCO đã xây dựng và triển khai
dự án xây dựng Làng du lịch cộng đồng Triêm Tây. Đây là dự án được xây dựng
tốt, phù hợp với yêu cầu trải nghiệm làng quê an bình của du khách đang có mặt tại
Hội An đồng thời mang lại thu nhập nhiều nhất cho người dân địa phương nên quy
hoạch Điện Phương này chúng tôi đề nghị giữ nguyên và khai thác dự án này kết
hợp với khai thác Khu du lịch sinh thái nhà vườn Triêm Tây. Cụ thể:

3.4.4.1. Liên kết của cụm với hệ thống tuyến điểm du lịch của vùng
Từ Hội An, bằng đường bộ, du khách có thể qua cầu sắt dân sinh Cẩm Kim
(chỉ dành cho đi bộ, xe đạp, xe máy) qua Kim Bồng, đi theo đường dân cư dọc theo
lạch sông Bến Quế đến Triêm Tây. Từ Triêm Tây, du khách có thể đi qua địa bàn
Duy Xuyên lên Quốc lộ 1A vào Nam Phước lên Mỹ Sơn. Nếu đi bằng ô tô, lối vào
và ra của du khách là qua Duy Xuyên.
Bằng đường thủy, du khách có thể đáp thuyền từ bến đò Bạch Đằng hay
Thanh Hà qua cập bến đò Cẩm Kim hay bến của Khu du lịch sinh thái nhà vườn
Triêm Tây. Sau khi tham quan, du khách có thể đi đò ngang vào sông Phú Triêm,
ngược thượng lưu gặp lại sông Thu Bồn hay đi đò dọc sông Thu Bồn lên Đại
Bường, Mỹ Sơn, Hòn Kẽm Đá Dừng.

3.4.4.2. Tuyến du lịch nội bộ
Tuyến du lịch trong cụm là tuyến đường dân cư trong thôn. Từ Bến đò Cẩm
Kim đến Bến đò Bà Truyền, qua nhà cổ Phó Ba, Nhà văn hóa thôn (cũ), Cây Thiên
Tuế 100 tuổi, ghé Vườn sinh thái cộng đồng, tham quan Khu du lịch sinh thái nhà
vườn Triêm Tây, quay về Nhà văn hóa, rẻ tham quan Chùa Phú Thọ, miếu thờ Thần
Hoàng, ra lối đi Duy Vinh, Duy Xuyên.

3.4.4.3. Các sản phẩm chính
1. Vườn sinh thái cộng đồng Triêm Tây
Hình thành từ 5.000 m2 đất được chính quyền giao cho, tại đây đx thực hiện
và biểu diễn công nghệ canh tác gắn liền với tự nhiên, bảo vệ sinh thái. Đó là việc
trồng cây làm phân bón, công nghệ ủ rác thành phân bón, sử dụng lục bình lọc
phèn. Vườn thu hút nhiều người thiện nguyện trong và ngoài nước, làm dài hạn hay
ngắn hạn tại đây. Vườn không chỉ là nơi tham quan, quan trọng hơn là nơi du khách

123

được trải nghiệm các hoạt động canh tác bảo vệ môi trường, mang tính bền vững,
có tác dụng giáo dục người dân sử dụng công nghệ canh tác sạch này.
2. Làng nghề chiếu chẻ Triêm Tây
Dự án đã chọn được một số cơ sở sản xuất chiếu chẻ sản xuất sản phẩm phù
hợp thị hiếu du khách, rình diễn hoạt động sản xuất cho du khách tham quan.
3. Cảnh quan làng quê
Dự án đã động viên bà con trong thôn xây dựng hàng rào chè tàu tạo cảnh
quann xanh, bảo đảm trong vườn, ngoài ngỏ sạch đẹp.
4. Khu du lịch sinh thái nhà vườn Triêm Tây
Đây không chỉ là cơ sở lưu trú chất lượng cao mà qua nghệ thuật kiến trúc,
thậm chí là nghệ thuật sắp đặt, trở thành nơi tham quan thú vị. Đây cũng còn là nơi
có thể tổ chức các hoạt động giải trí cho các gia đình, các nhóm tại hồ bơi của khu.
5. Các dịch vụ từ mô hình du lịch cộng đồng 5 và 3 do cư dân cộng đồng cung ứng:
a. Homestay: Do ở đây số hộ không nhiều, có thể động viên tất cả các hộ tham gia
kinh doanh dịch vụ homestay nếu có nhà đủ rộng với các phòng riêng cho
khách. có các không gian sinh hoạt chung đạt yêu cầu phục vụ khách, có kỹ
năng giao tiếp với khách, có kiến thức điều hành, quản lý.
b. Tổ chức trong homestay có thể thể là dịch vụ ăn uống, tham gia sinh hoạt, canh
tác cùng gia đình,
c. Dịch vụ vui chơi giải trí: các hộ có điều kiện tổ chức các hoạt động giải trí khai
thác các mặt nước lạch Bến Quế
d. Dịch vụ tham quan hoạt động sản xuất, hướng dẫn thực hành sản xuất, kinh
doanh sản phẩm từ chiếu, cói
e. Dịch vụ vận chuyển đường thủy: vấn đề cơ bản nhất là bảo đảm sự an toàn và kế
đó là vệ sinh, tiện nghi.
f. Dịch vụ hướng dẫn tham quan: dành cho những người am hiểu về di tích, làng
nghề, truyền thống văn hóa địa phương.

3.4.4.4. Các hoạt động hỗ trợ
Để phát huy mô hình du lịch cộng đồng Triêm Tây, chúng ta cần tiếp tục hỗ
trợ dự án đang triển khai và thu hút các dự án hỗ trợ mới. Không chỉ là cho Triêm
Tây mà còn là mô hình học hỏi để nhân rộng ra các khu du lịch cộng động khác.
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3.5. CÁC GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI QUY HOẠCH DU LỊCH ĐIỆN
PHƯƠNG ĐẾN 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

Để các cụm, tuyến, các loại hình du lịch và sản phẩm đề xuất trên được hình
thành và thu hút khách, huyện Điện Bàn cần thực hiện một hệ thống các giải pháp
sau:
3.5.1. Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng Điện Phương
Để phát triển du lịch, việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông để du
khách dễ dàng tiếp cận các điểm du lịch bằng nhiều phương tiện giao thông khác
nhau, bảo đảm cơ sở hạ tầng cho cung cấp điện, cấp thoát nước cũng như hạ tầng y
tế, thông tin liên lạc là điều không thể thiếu.

3.5.1.1. Về mạng lưới giao thông
Từ nay đến năm 2020, cần hoàn thành các dự án đầu tư trọng điểm của Quy
hoạch du lịch như sau:
1. Dự án nạo vét sông Phú Triêm

Nạo vét khơi thông sông Phú Triêm không chỉ tạo nên một tuyến đường thủy
vận chuyển khách du lịch mà còn cho phép tạo cảnh quan, khơi dậy tiềm năng du
lịch làng quê cho khu vực thôn Triêm Đông 1 và Triêm Trung. Trong tương lai, khi
xây dựng bờ kè, mở đường dọc bờ sông, điều này sẽ thay đổi hẳn điều kiện thông
thương và bộ mặt cảnh quan của Điện Phương.
Từ nay đến 2020, hoàn thành nạo vét, ít nhất đủ bề rộng và chiều sâu cho hai
thuyền 15 khách tránh nhau trên dòng sông này. Ít nhất có hai cầu tàu cho thuyền
15 khách trả, nhận khách thuận lợi tại Triêm Đông 1 và cầu Câu Lâu.
Định hướng đến 2030, hoàn thành xây dựng bờ kè, trồng cây lâu năm tạo
cảnh quan hai bên bờ sông.
2. Xây dựng cầu tàu tại Chợ Củi

Theo Dự án Cụm Làng nghề Đông Khương, tại Chợ Củi có hai cầu tàu với
Chiều dài bến 15,0m, Chiều rộng bến 4,0m, Chiều dài cầu dẫn 15,0m, Chiều rộng
cầu dẫn 4,0m, Cao độ mặt bến 3,5m16. Quy mô cầu tàu như vậy hoàn toàn có thể
đáp ứng nhu cầu cập tàu của thuyền du lịch quy mô 30 khách khai thác tuyến sông

16

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cụm làng TTCN - TCMN Đông Khương, trang 18
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Câu Lâu, đưa du khách đến cụm Du lịch Làng nghề Đông Khương và các Cụm du
lịch khác lân cận.
Hiện nay, Dự án này đang được triển khai. Hệ thống đường và chiếu sáng tại
đây đang được xây dựng khá khang trang, đường đến cầu tàu đã có nhưng cầu tàu
chưa được xây dựng. Cần sớm triển khai hạng mục này.
3. Đưa vào chương trình (dự án) nâng cấp đường cho các đoạn thuộc các tuyến
du lịch đã được xác định

Cấp bách nhất là tuyến đường xã nối từ Thanh Hà (Hội An) đến đường
Nguyễn Du. Đoạn đường này đã được trải bê tông nhưng một số đoạn đã sụt lở.
Bên canh đó là việc xây dựng cảnh quan cho tuyến đường. Phát động phong
trào trồng cây ven đường vừa tạo cảnh quan, vừa chắn gió phòng hộ cho cây trồng.
Chúng ta đã di dời điểm tập trung rác trên tuyến đường này và cần phát động phong
trào trồng cây xanh ven đường, vừa tạo hàng cây phòng hộ, chắn gió cho đồng
ruộng.
Trên tuyến này, phối hợp với Hội An trong nâng cấp, xử lý đập tràn để giúp
việc đi lại vào mùa mưa.
Tuyến đường Nguyễn Du hiện quá tải giao thông và bị xuống cấp, cần nghiên
cứu đầu tư nâng cấp.
Nói chung, Đề án Xây dựng nông thôn mới Điện Phương giai đoạn 2013 2020 đã được phê duyệt. Nhu cầu phát triển du lịch Điện Phương rất cần việc triển
khai đầy đủ nội dung của dự án này: "Nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa các tuyến
đường GTNĐ, GTNT. Thực hiện cắm mốc lộ giới các tuyến đường, tiến hành vận
động nhân dân hiến đất, giải tỏa hành lang giao thông. Tập trung hoàn thiện các
tuyến đường giao thông đã được quy hoạch theo Đề án bê tông hóa giao thông nông
thôn huyện Điện Bàn, giai đoạn 2011 -2015. Đồng thời quy hoạch mở rộng, nâng
cấp, xây dựng mới các tuyến đường GTNĐ, đường liên xã, liên thôn, đường ngõ
xóm, đường giao thông nội đồng đạt chuẩn vào năm 2017"17.
4. Xây dựng cầu qua Triêm Tây

Chúng ta đã có định hướng xây dựng cầu qua Triêm Tây. Nay đã có cầu dân
sinh bằng sắt qua Cẩm Kim. Nhu cầu này không còn khẩn thiết nhưng trong định
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Dề án Xây dựng nông thôn mới xã Điện Phương giai đoạn 2013 - 2020, trang 20 và 21
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hướng đến năm 2030, tiếp tục kêu gọi Chính phủ xem xét việc cấp ngân sách xây
dựng cầu qua Triêm Tây.

3.5.1.2. Cung cấp điện và cấp, thoát nước
Về cung cấp điện và cấp thoát nước, quyết tâm thực hiện tốt các nội dung mà
Đề án xây dựng nông thôn mới xã Điện Phương đã xác định: "tiếp tục hoàn thiện hệ
thống hạ tầng điện phục vụ phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân…Cần đầu
tư nâng cấp các trạm biến áp trên toàn xã. Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, các
tuyến đường nội bộ khu trung tâm xã, đồng thời đề nghị ngành điện lực mở rộng hệ
thống điện đến các khu dân cư xây dựng mới, cải tạo toàn bộ hệ thống điện phục vụ
sinh hoạt".
Xây dựng mới 10,3 km đường chiếu sáng theo đường giao thông nông thôn,
3,1km đường dây hạ áp, 6,5km đường dây hạ áp thủy lợi hóa đất màu. Đồng thời
ngành điện nâng công suất các trạm biến áp, hạ mới 3 trạm biến áp, 1TBA tại thôn
Triêm tây, 1TBA tại thôn Triêm Trung 1, 1TBA tại Thanh Chiêm 2.

3.5.1.3. Về cơ sở vật chất văn hóa - y tế - thông tin liên lạc
Hệ thống Nhà văn hóa đã được xây dựng là bộ mặt văn hóa của từng thôn.
Đây cũng là nơi đỗ xe, tập kết khách du lịch tại các cụm du lịch. Vì vậy, luôn chăm
sóc, xây dựng cảnh quan cây xanh và bảo đảm vệ sinh môi trường.
Trạm Y tế xã phải được trang bị đủ cơ số thuốc và phương tiện đủ sức sơ cứu
tai nạn, ngộ độc cho trường hợp nhóm khá đông người.
Đầu tư hệ thống truyền thông không dây đến các thôn, đồng thời cũng cố
cũng cố hệ thống truyền thanh hiện tại ở các thôn đã xuống cấp.

3.5.1.4. Về chợ nông thôn
Là điểm phần lớn du khách muốn ghé thăm khi có dịp. Cần xây dựng chợ đạt
chuẩn theo quy hoạch, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng, trước hết là xây
dựng đầy đủ các hệ thống cấp điện, nước, hệ thống xử lý nước thải, nhà vệ sinh, sắp
xếp các sạp hàng theo đúng từng khu hàng. Quy hoạch theo hình thức khép kín,
đảm bảo công tác quản lý, phòng chửa cháy nổ, hợp vệ sinh môi trường, đảm bảo
diện tích không gian, cảnh quan cho hai chợ Cầu Mống, chợ Hương Đàn.
3.5.2. Đầu tư xây dựng, phục dựng, tôn tạo các di tích văn hóa - lịch sử
Tài nguyên du lịch văn hóa - lịch sử của Điện Phương hầu hết đã bị phá hủy
hoàn toàn hoặc chỉ còn những di tích ít giá trị. Tìm lại giá trị đích thực của chúng,
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khai quật khảo cổ, trưng bày và phục dựng tôn tạo các di tích này là điều kiện để
thu hút khách du lịch loại hình văn hóa lịch sử.
Các dự án, hạng mục cần triển khai là:
1. Đề xuất Tỉnh Quảng Nam triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về Dinh trấn
Thanh Chiêm và sự ra đời chữ Quốc ngữ

Với vai trò của Dinh trấn Thanh Chiêm trong việc mở cõi Phương Nam và ra
đời chữ Quốc Ngữ, làm rõ một giai đoạn lịch sử và củng cố niềm tự hào về cha ông,
huyện Điện bàn có cơ sở để đề xuất với UBND tỉnh Quảng Nam trích từ Ngân sách
dành cho các đề tài nghiên cứu khoa học mảng xã hội - nhân văn về Dinh trấn
Thanh Chiêm. Khác với các đề tài và Hội thảo khoa học về Thanh Chiêm đã tổ
chức trước đó, yêu cầu của đề tài này là làm rõ và chứng minh bằng các tài liệu cổ,
các hiện vật khai quật về vai trò và các hoạt động của Dinh trấn Thanh Chiêm dưới
thời các chúa Nguyễn, gắn liền với đó là sự ra đời của chữ Quốc ngữ. Đề tài nên
kêu gọi sự tham gia đấu thầu của các nhà khoa học khắp cả nước.
Với đề tài này, khi đã đủ cứ liệu, đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng
bộ hồ sơ đề nghị nâng cấp công nhận Dinh trấn Thanh Chiêm là Di tích lịch sử cấp
quốc gia.
2. Đầu tư xây dựng Khu trưng bày hiện vật về Dinh trấn Thanh Chiêm

Như đã trình bày trong mục "3.2.1.4. Du lịch văn hóa - lịch sử", Khu trưng
bày này nên đặt tại nơi hiện nay là khu đất trống trước trường PTCS Nguyễn Du
vốn là Dinh thự Hành cung cũ, nơi có thể thấy đoạn đường là vết tích thành Bắc.
Khu sẽ có sân vườn tượng rộng, sa bàn về Dinh trấn Thanh Chiêm, Bản đồ
về toàn bộ các công trình văn hóa và quân sự quanh Dinh trấn Thanh Chiêm, Phòng
trưng bày các hiện vật liên quan đến Dinh trấn, Phòng trưng bày các hiện vật liên
quan đến quá trình sáng tạo chữ quốc ngữ và Phòng hội trường.
3. Bảo vệ, duy trì những di tích hiện có

Như đã trình bày trong phần đánh giá tài nguyên du lịch Điện Phương ở mục
1.2., đa phần các di tích lịch sử, tôn giáo của Điện Phương hoặc đã bị hủy hoàn toàn
hay đã được xây mới lại từ những năm 1960 hoặc gần đây. Những công trình trên
100 năm tuổi không còn nhiều. Đó là đình làng Đông Khương, Nghĩa trủng, Nhà cổ
Phó Ba và họ Võ ở Triêm Tây, trong đó, đình làng Đông Khương không được bảo
quản tốt, khả năng nhanh chóng bị xuống cấp.
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Các công trình này cần được bảo quản và gia cố chống xuống cấp. Vấn đề
quan trọng là cần phải có sự quan tâm. hỗ trợ cộng đồng, gia chủ để họ không dở
bỏ, xây lại mới hoàn toàn như các công trình khác của Điện Phương.
4. Phục dựng, tôn tạo lại một số di tích

 Đầu tư tôn tạo lại đoạn đường được coi là một đoạn Thành Bắc của Dinh
trấn Thanh Chiêm,
 Làm bản sao của hai bảng "Khuynh cái, Hạ mã", lập Bảng miêu tả di tích
Văn miếu - Trường Đốc đặt tại vị trí cũ của hai bia này.
 Đắp bức phù điêu lớn mô tả căn cứ thủy quân của Dinh trấn Thanh
Chiêm, đặt tại Quảng trường Ngã năm cụm Làng nghề Đông Khương.
 Đắp lại Mô Súng (ngay trước nhà thờ tộc Đinh Công), đặt tại đây 5 cây
thần công do làng đúc Phước Kiều đúc.
 Nghiên cứu thiết kế và xây Vọng khuyết lâu gần Dinh thự Hành công
(nghiên cứu để đạt yêu cầu về kiến trúc và vị trí đúng của nó).
 Tạo cảnh quan cho khuôn viên Vườn Chùa, sửa sang lại Giếng Chăm cổ,
Bệ đá thờ Bà Vú, để Bảng di tích và ảnh tượng Bà Vú Bệ thờ hiện nay,
khôi phục lại lễ cúng đất tá thổ tại đền Bà Vú như trước đây.
 Đầu tư bảo tồn chống xuống cấp cho các di tích nguyên bản đang bị hư
hại như đình làng Đông Khương, đình làng An Nhơn, nhà cổ Triêm
Tây,…
3.5.3. Xây dựng chương trình Truyền thông cổ động cho du lịch Điện Phương

3.5.3.1. Đối tượng truyền thông
Như đã trình bày, thị trường mục tiêu mà Du lịch Điện Phương nhắm đến là:
- Phân đoạn 1: Du khách quốc tế và trong nước đi lẻ đang tham quan tại Hội An,
- Phân đoạn 2: Khách quốc tế và trong nước đang đi theo tour có cung đoạn Đà
Nẵng - Hội An,
- Phân đoạn 3: Cư dân Đà Nẵng và các vùng lân cận.
Từ đó,
- Với phân đoạn 2, đối tượng truyền thông là các hãng lữ hành.
- Với phân đoạn 1 và 3, đối tượng truyền thông chính là các du khách tiềm năng
này.
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3.5.3.2. Mục tiêu truyền thông
Đối với phân đoạn 1 và 3:
Giai đoạn từ nay đến 2017, thông điệp truyền thông là làm cho đối tượng
truyền thông biết đến Điện Phương, hiểu rõ và tin rằng Điện Phương là nơi đặt
Dinh trấn Thanh Chiêm, thủ phủ thứ hai của xứ Đàng Trong, nơi quản lý và bảo vệ
cho hoạt động giao thương của Hội An.
Giai đoạn từ 2017 đến 2020: phải thuyết phục cho đối tượng truyền thông
rằng: Hội An là điểm du lịch bổ sung không thể thiếu của Hội An, không chỉ với
Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ mà còn hấp dẫn với loại hình du lịch làng
quê, du lịch làng nghề, du lịch ẩm thực với các hình thức lưu trú home stay với các
tài cảnh quan ven sông, cảnh quan làng quê thuần Việt và giá trị văn hóa làng xã
đặc sắc.
Đối với phân đoạn 2, thuyết phục các hãng Lữ hành rằng Điện Phương với vị
trí trung độ Hội An - Mỹ Sơn, Hội An - Đà Nẵng sẽ là điểm dừng chân tuyệt vời
không chỉ vì các nhà hàng, món ăn truyền thống mà qua các di tích văn hóa - lịch sử
- làng nghề sẽ là sự đổi mới các chương trình du lịch mang lại sức hấp dẫn mới đối
với du khách trong và ngoài nước.

3.5.3.3. Xây dựng chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Điện Phương
1. Chuẩn bị các phương tiện truyền thông cổ động
Đây là công việc cần phải triển khai trước tiên, là hoạt động cốt lõi và điều
kiện cần thiết để tiến hành các chương trình xúc tiến khác. Các ấn phẩm, tài liệu
tuyên truyền, giới thiệu điểm đến bao gồm :
+ Tập thông tin, đĩa CD giới thiệu du lịch Điện Phương,
+ Tờ rơi cho từng loại hình, sản phẩm du lịch cụ thể của Điện Phương,
+ Các điểm tham quan tại Điện Phương,
+ Bản đồ du lịch Điện Phương,
+ Website giới thiệu du lịch Điện Phương,
+ Tranh ảnh, quà tặng lưu niệm của làng nghề địa phương
2. Các phương thức truyền thông cổ động cho phân đoạn 2
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2.a. Tổ chức các đoàn Fam Trip, Media trip

Đây có lẽ là cách thức tiếp cận nhanh nhất và ít tốn kém nhất để giới thiệu
sản phẩm, tiềm năng điểm đến cho các công ty lữ hành và các hãng truyền thông.
Để làm được việc này, cần có sự kết nối với các đơn vị tổ chức như các hãng hàng
không, các Hiệp hội du lịch, Hiệp hội lữ hành…, thành phần mời các đoàn này cụ
thể như sau :
+ Các hãng lữ hành cả trong và ngoài nước đang có nguồn khách về khu vực Miền
Trung, đặc biệt là Huế - Đà Nẵng – Hội an, tập trung vào nguồn khách trong nước,
khách Âu-Úc-Mỹ, khách Nhật bản, Hàn quốc.
+ Các hãng tàu biển du lịch, hãng hàng không, các văn phòng du lịch nước ngoài,
các cơ quan xúc tiến du lịch cả trong và ngoài nước.
+ Các hãng thông tấn, báo chí, truyền hình, … từ các thị trường tiềm năng, các thị
trường đang có đường bay trực tiếp vào Đà Nẵng
2.b. Tham gia các hội chợ du lịch chuyên đề

Tích cực tham gia các Hội Chợ du lịch trong nước. Tranh thủ các đợt tham
gia Hội chợ du lịch quốc tế của Sở VHTTDL Quảng Nam, của Công ty Du lịch Hội
An để nhờ họ giới thiệu và chuyển đến các hãng lữ hành các phương tiện truyền
thông của mình.
Chú ý:
+ Hội chợ VITM tổ chức vào tháng 4 hàng năm tại Hà Nội, thu hút nguồn khách du
lịch trong nước từ khu vực phía Bắc
+ Hội chợ ITE tổ chức vào tháng 9 hàng năm tại TP Hồ Chí Minh, thu hút nguồn
khách du lịch trong nước từ khu vực phía Nam
+ Hội chợ WTM (Luân Đôn, Anh) và hội chợ ITB (Berlin, Đức), thu hút nguồn
khách du lịch nước ngoài từ các thị trường Tây Âu, Bắc Âu, Úc, Mỹ…
+ Hội chợ JATA tổ chức tháng 9 hàng năm tại Tokyo, giới thiệu và thu hút các
nguồn khách đến từ Nhật Bản
+ Hội chợ KOTFA tháng 6 hàng năm tại Seoul, thu hút nguồn khách đến từ Hàn
Quốc
+ Ngoài ra, có thẻ cân nhắc để tham gia thêm vào Ngày hội du lịch TP Hô Chí
Minh vào tháng 3 hàng năm, hội chợ CITM (Trung quốc), hội chợ TTM (Thái Lan)
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2c. Tham gia các chương trình giới thiệu sản phẩm ở các thị trường tiềm năng

+ Tham gia cùng các đoàn giới thiệu sản phẩm điểm đến (Road show) của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đến các thị trường tiềm năng.
+ Tham gia vào các ngày văn hóa Việt Nam ở nước ngoài cùng với Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch
+ Tham gia chương trình giới thiệu điểm đến với các hãng hàng không, các cơ quan
ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
3. Các phương thức truyền thông cổ động cho phân đoạn 1 và 3
3a. Quảng bá hình ảnh trên các kênh truyền thông

Hình thức này cần một nguồn kinh phí đáng kể, tùy theo khả năng của ngân
sách và nguồn lực xã hội hóa để có thể triển khai trên các kênh :
+ Viết bài PR trên các báo, tạp chí trong và ngoài nước,
+ Quảng cáo điểm đến trên các trang mạng, các chương trình giới thiệu sản phẩm,
+ Phối hợp hình ảnh với các điểm đến khác ở Quảng nam xuất hiện trong các
chương trình quảng cáo ngoài trời tại Hội An, Đà Nẵng.
3b. Tổ chức hội thảo phát triển sản phẩm điểm đến, các lễ hội làng nghề

+ Nên tổ chức hội thảo chuyên đề về phát triển sản phẩm du lịch Điện phương, có
sự đóng góp của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp,
kết hợp với chương trình khảo sát điểm đến để giới thiệu sản phẩm đến các thị
trường tiềm năng
+ Lựa chọn và tổ chức một lễ hội văn hóa hay lễ hội làng nghề có tính đặc thù của
địa phương, có khả năng giới thiệu được các nét văn hóa địa phương cũng như thu
hút được số đông du khách
+ Kết nối với thành phố Hội an trong việc tổ chức Festival di sản Hội an, các ngày
văn hóa Việt Nhật… nhằm nâng cao vai trò của Điện phương trong việc thu hút
khách đến với khu vực này.
3.5.4. Đề xuất các chính sách hỗ trợ cho phát triển du lịch Điện Phương

1. Trước tiên, huyện ủy Điện Bàn cần thể hiện quyết tâm phát triển du lịch
Điện Phương
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Phát triển du lịch từ gần như là chưa có gì đòi hỏi phải có một quyết tâm lớn
và thống nhất của các cấp và quán triệt quyết tâm này đến các cán bộ, đảng viên
trong các Ban, ngành của huyện và xã Điện Phương.
Điện Phương lấy du lịch cộng đồng làm loại hình du lịch chủ yếu. Điều này
sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho cư dân địa phương nhưng cũng đòi hỏi sự hỗ trợ
nhiều từ chính quyền. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tạo môi trường tốt nhất cho các
hộ kinh doanh du lịch và coi mỗi sự thành công trong kinh doanh của từng hộ là
niềm vui và động viên cho chính mình.

2. Ban hành các chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư, các hộ gia đình tham gia
kinh doanh du lịch tại Điện Phương
+ Về hỗ trợ tài chính, Nước ta đã và đang dành những chính sách ưu đãi cho các
nhà đầu tư và đó là những chính sách rất hấp dẫn và mang tính cạnh tranh trong khu
vực, bao gồm giảm thuế suất, miễn thuế và cả các chính sách khuyến khích sử dụng
đất. Với những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nhà đầu tư sẽ được nhận
những ưu đãi lớn hơn. Các đầu tư tại Triêm Tây, các hộ nông dân, làng nghề Điện
Phương là những chủ đầu tư xứng đáng được chính quyền địa phương tận dụng
những điều kiện ưu đãi trong chính sách thuế, cho vay vốn và sử dụng đất áp dụng
ở những nơi có điều kiện khó khăn.
+ Về hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh du lịch: Để các
hộ nông dân thường ít hiểu biết về thủ tục pháp lý có thể hoàn thành các thủ tục
hành chính trong đăng ký kinh doanh du lịch, huyện cần xây dựng một quy trình rõ
ràng trong thủ tục thành lập doanh nghiệp du lịch, thủ tục cho phép người nước
ngoài lưu trú trong homestay của mình. Quy trình này cần được công bố rộng rãi và
yêu cầu các cán bộ có liên quan phải có trách nhiệm giúp đỡ các hộ hoàn thành các
thủ tục này. Tốt nhất là xây dựng chính sách một cửa cho các doanh nghiệp nhỏ
hoạt động kinh doanh du lịch (kể cả những đơn vị do người nước ngoài khởi sự).
Dù tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình thành lập cơ sở kinh doanh du
lịch nhưng vấn đề yêu cầu các hộ kinh doanh phải bảo đảm các tiêu chất lượng tối
thiểu cho từng ngành nghề, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, về phòng
cháy chửa cháy là một vấn đề khác mà không thể dễ dãi trong quản lý du lịch. Cần
xây dựng hệ thống tiêu chuẩn rõ ràng, phù hợp với điều kiện Điện Phương và quán
triệt rõ ràng cho các nhà đầu tư, hộ muốn kinh doanh du lịch tại Điện Phương.
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+ Một vấn đề nữa mà huyện Điện Bàn cần phải triển khai trong thời gian đến là
đóng vai trò nhà tổ chức trong tổ chức lại Nhà trưng bày đúc đồng Phước Kiều như
đã trình bày trong mục 3.2.1.3.

3. Vấn đề về chia sẻ lợi ích trong khai thác tài nguyên du lịch
Đa phần các di tích tham quan của Điện Phương là các cơ sở sản xuất thủ
công mỹ nghệ, các chùa, nhà thờ, đình, miếu, nhà thờ tộc. Chúng thuộc quyền sở
hữu của cá nhân hay một cộng đồng dân cư nhỏ. Việc đưa vào khai thác du lịch đòi
hỏi phải có sự đón tiếp, thuyết minh, thậm chí in ấn tài liệu,… Rõ ràng, chủ sở hữu
các di tích này cần phải được tham gia phân phối lợi ích do du lịch mang lại.
Trước mắt, Nhà trưng bày hiện vật dinh trấn Thanh Chiêm và sự ra đời của
chữ quốc ngữ có thể bán vé tham quan, chính quyền cho phép các cơ sở sản xuất
mỹ nghệ bán vé tham quan (nếu họ thấy cần thiết), các đình, chùa có thể được phép
để thùng phước sương. Khi lượng khách đủ lớn, có thể bán vé tham quan theo cụm
du lịch.

4. Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho phát triển du lịch
Các hộ gia đình, các nhà đầu tư sẽ tự phát triển bằng nội lực nhưng đều cùng
phụ thuộc vào những cơ sở hạ tầng và thể chế nhất định phục vụ cho sự thành công
kinh doanh của họ. Các đơn vị kinh doanh du lịch này cần có các bến tàu, đường sá
thuận lợi, các di tích tham quan được đầu tư tôn tạo.
Hơn nữa, về tổng thể, ngành du lịch cũng phụ thuộc vào rất nhiều những thể
chế đảm bảo cho một môi trường an toàn, lành mạnh và đảm bảo vệ sinh, cụ thể là
hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, dịch vụ cứu hỏa, dịch vụ thu gom rác thải và
dịch vụ y tế.
Trong lĩnh vực này có một loạt các chính sách cần được xem xét.
Quan trọng nhất là phát triển cơ sở hạ tầng. Như đã nêu trong mục 3.4.1. và
3.4.2., cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích còn cần nhiều
nỗ lực thực hiện. Điều này đòi hỏi Huyện phải dành một lượng ngân sách đáng kể
cho Điện Phương và tổ chức kiểm sát việc thực hiện các hạng mục đầu tư này đạt
chất lượng và tiến độ đề ra.
Thứ hai là vấn đề bảo vệ môi trường. Một trong những thách thức quan trọng
mà Điện Phương sẽ phải đối mặt trong thời gian từ 5 đến 15 năm tới là công tác bảo
vệ môi trường trong bối cảnh xuất hiện số lượng khách du lịch, xe cộ, quán ăn,
làng nghề ngày càng gia tăng nhanh chóng. Triêm Tây có thể sẽ là điểm thu hút du
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lịch có giá trị nhất của Điện Phương. Tuy nhiên, nếu môi trường tự nhiên của Triêm
Tây bị suy thoái thì không chỉ là số lượng khách du lịch sẽ bị giảm đi mà ngay cả
danh tiếng du lịch Điện Phương cũng có thể bị đe dọa. Ngoài những dịch vụ công
ích bảo vệ môi trường mà Nhà nước thực hiện, cần phát động Chương trình xây
dựng xóm làng ta sạch đẹp. Hội Cựu chiến binh Điện Phương đã có những đóng
góp tích cực cho phong trào môi trường, cần tiếp tục phát huy.

5. Phát triển nguồn nhân lực cho du lịch Điện Phương
Như đã thấy trong kết quả điều tra Ý kiến của cộng đồng cư dân về phát triển
du lịch Điện Phương, đa số các hộ muốn tham gia kinh doanh du lịch đều bày tỏ
khó khăn về trình độ ngoại ngữ, về kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp, tổ chức kinh
doanh và về kỹ năng phục vụ du lịch.
Như vậy, Huyện Điện Bàn cần có kế hoạch mở các lớp đào tạo ngoại ngữ,
khởi nghiệp, tổ chức kinh doanh và quy trình phục vụ du lịch.
Do việc học hỏi để có khả năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài đòi hỏi một
thời gian khá dài, phải chăng, Điện Bàn nên sử dụng lực lượng giáo viên Anh văn
tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn để hỗ trợ có thù lao bán thời gian
giúp đỡ các homestay giao tiếp với du khách nước ngoài trong một, hai năm đầu.

6. Chủ động kêu gọi hợp tác hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng của các tổ
chức phi lợi nhuận quốc tế và trong nước
Trong những năm qua, du lịch cộng đồng tại Triêm Tây đã được sự hỗ trợ có
hiệu quả của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và UNESCO, đã triển khai Dự án phát
triển Làng du lịch cộng đồng Triêm Tây, đã có những hoạt động nhằm thay đổi
nhận thức người dân, nâng cao trách nhiệm cộng đồng, cải tạo môi trường, cảnh
quan. Đặc biệt, là công tác đào tạo về kiến thức kinh doanh du lịch cho cộng đồng,
hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng đường sá, kè chống sạt lở.
Kêu gọi sự hỗ trợ tiếp tục của các tổ chức này trong phát triển du lịch cộng
đồng tại các khu vực khác.
Mặt khác, học hỏi các chương trình thành công của họ, triển khai ở nơi khác
của Điện Phương. Đó là:
 Phát động phong trào thi đua xây dựng "Hàng rào xanh" và sáng kiến "Góc
ảnh gia đình" giữa các hộ, lồng ghép trong đó là các buổi tập huấn các hộ gia
đình về kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa để có những hàng rào xanh thẩm mỹ và
tiện ích.
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 Tổ chức các lớp tập huấn về Kỹ năng khởi nghiệp, Xây dựng chiến lược
kinh doanh du lịch, Quy trình phục vụ du lịch,… theo mô hình của ILO và
UNESCO đã triển khai.
* Các dự án, công việc cần ưu tiên triển khai sớm trong giao dịch 2015 - 2020
Trong các giải pháp nêu trên, các Dự án đầu tư cần ưu tiên là:
1.
2.
3.
4.

Dự án nạo vét sông Phú Chiêm,
Dự án xây dựng Khu trưng bày hiện vật về Dinh trấn Thanh Chiêm,
Dự án xây dựng cầu tàu tại Cụm làng nghề Đông Khương,
Hai Dự án nhỏ có thể làm sớm là xây dựng Quảng trường nhỏ tại ngã năm
cụm làng nghề Đông Khương, làm lại hai bảng "Khuynh cái, Hạ mã" và
Bảng ghi dấu di tích Văn miếu - Trường Đốc.
Các chương trình cần ưu tiên triển khai là:

1. Đăng ký với UBND tỉnh Quảng Nam về đặt hàng đề tài khảo cứu Dinh trấn
Thanh Chiêm và khi có đủ chứng liệu, hồ sơ đề nghị công nhận Di tích Dinh
trấn Thanh Chiêm là di tích lịch sử cấp quốc gia,
2. Thực hiện các nghiên cứu chuẩn bị để sớm triển khai Chương trình truyền
thông cổ động cho du lịch Điện Phương,
3. Tổ chức lại việc khai thác Nhà trưng bày đúc đồng Phước Kiều.
3.6. CÁC KIẾN NGHỊ

Để các nội dung của Quy hoạch có thể triển khai được, huyện Điện Bàn kiến
nghị:
1. Trung Ương và tỉnh Quảng Nam cho phép và cấp ngân sách các dự án đã nêu,
trước hết là Dự án nạo vét sông Phú Triêm, Dự án xây dựng Khu trưng bày hiện vật
Dinh trấn Thanh Chiêm và các Dự án đầu tư bảo tồn và tôn tạo di tích như đã nêu
trong Quy hoạch.
2. Đưa đề tài Khảo cứu về sự ra đời và phát triển dinh trấn Thanh Chiêm vào mảng
danh sách các đề tài xã hội - nhân văn của Tỉnh Quảng Nam năm 2016 đặt hàng cho
các nhà khoa học cả nước đấu thầu thực hiện. Khác với các đề tài và Hội thảo khoa
học về Thanh Chiêm đã tổ chức trước đó, yêu cầu của đề tài này là làm rõ và chứng
minh bằng các tài liệu cổ, các hiện vật khai quật về vai trò và các hoạt động của
Dinh trấn Thanh Chiêm dưới thời các chúa Nguyễn, gắn liền với đó là sự ra đời của
chữ Quốc ngữ.
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3. Triển khai nghiên cứu Khả năng phát triển của tuyến du lịch Đông - Tây của
Quảng Nam: Cù lao Chàm Cửa Đại - Phố cổ Hội An - Điện Phương - Trà Kiệu Mỹ Sơn.
4. Cho phép và tạo điều kiện cho Điện Bàn thực hiện các chương trình truyền thông
cổ động cho du lịch Điện Phương trên các phương tiện truyền thông đại chúng của
Tỉnh, tham gia vào các gian hàng của Tỉnh trong các Hội chợ du lịch trong và ngoài
nước.
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KẾT LUẬN
Điện Phương là một xã nhỏ, hiện nay có thể nói là chưa phát triển du lịch,
nhưng có những tiềm năng to lớn trong phát triển du lịch mà trước mắt là phát triển
như một điểm du lịch phái sinh của Hội An - Mỹ Sơn - Đà Nẵng.
Đề cương lập quy hoạch phát triển du lịch Điện Phương đã triển khai các
bước nghiên cứu nhằm xác định một mô hình phát triển du lịch Điện Phương với
các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch, tuyến, điểm, cụm du lịch được đề xuất một
cách có căn cứ khoa học và thực tiễn. Đề cương cũng đã chỉ ra những giải pháp khả
thi nhất cần triển khai để mô hình này có thể hình thành trong thực tế.
Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và do khả năng của những người xây
dựng Đề cương lập Quy hoạch nên Đề cương cũng còn một số bất cập: Quy mô
mẫu hai cuộc điều tra chưa đủ lớn, kinh phí trả cho đáp viên không cao nên không
thể có bản câu hỏi chi tiết hơn, điều tra tài nguyên còn nhiều giới hạn trong sưu tầm
tài liệu và khảo sát thực địa, một số nội dung mô hình, giải pháp chưa có điều kiện
tính toán quy mô kinh phí thực hiện, khả năng liên kết với toàn tuyến Cù lao Chàm
- Hội An - Điện Phương - Trà Kiệu - Mỹ Sơn để hình thành nên một sản phẩm du
lịch hoàn chỉnh hơn chưa được đặt ra nghiên cứu.
Từ kết quả đã nghiên cứu được, từ những hạn chế đã nêu, đề tài có thể mở ra
hai hướng nghiên cứu cho những tác giả khác:
- Nâng cấp đề tài này lên thành một Quy hoạch chi tiết phát triển du lịch Điện
Phương,
- Mở rộng đề tài theo hướng Xây dựng tuyến du lịch Đông - Tây cho các huyện
phía Bắc tỉnh Quảng Nam bổ sung cho tuyến Bắc - Nam theo "Con đường di sản
Miền Trung".
Những người thực hiện đề tài này kỳ vọng các ý tưởng đã nêu sớm thành
hiện thực và Du lịch Điện Phương sẽ xuất hiện một cách rõ nét trên bản đồ du lịch
nước ta.
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: SỐ LIỆU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH NGUỒN KHÁCH ĐẾN KHU
VỰC ĐÀ NẴNG - HỘI AN

PL1.1. Nguồn khách đến Thành phố Đà Nẵng
Bảng1: Tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng
Stt

Đvt

Chỉ tiêu

2013

Tăng
trưởng (%)

2014

1 Tổng lượt khách

Lk

3.117.558

3.800.000

+21,89%

Khách quốc tế

Lk

743.183

955.000

+28,50%

Khách nội địa

Lk

2.374.375

2.845.000

+19,82%

7.784

9.740

+25,13%

2 Tổng thu du lịch

Tỷ đ

Nguồn : Sở VHTTDL Đà Nẵng
Bảng 2: 10 quốc gia gửi khách đến Đà Nẵng nhiều nhất
2.1. Năm 2014

2.2. Năm 2013

Stt

Quốc tịch

Năm
2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Trung Quốc
Hàn Quốc
Nhật Bản
Mỹ
Úc
Thái Lan
Anh
Đức
Pháp
Canada

152.359
107.008
52.671
21.440
17.471
9.705
8.350
4.734
5.302
5.227

Nga
khác
Tổng cộng

2.181
568.553
955.000

Tăng
trưởng
%
+44%
+93%
+28%
+29%
+39%
-62%
+85
-30%
-37%
+26
-32%
+27%

Stt

Quốc tịch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Trung Quốc
Hàn Quốc
Nhật Bản
Thái Lan
Mỹ
Australia
Pháp
Đức
Malaysia
Ý
…………
Nga
khác
Tổng cộng

Năm 2013
105.665
55.559
41.168
25.508
16.604
12.544
8.431
6.752
6.544
5.630
………
3.224
455.553
743.183

Nguồn : Sở VHTTDL Đà Nẵng
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Bảng 3: Khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng đi theo đoàn
chia theo phương tiện vận chuyển

Stt

Phương tiện vận
chuyển

1. Đường bộ

2013

2014

Đvt: lượt khách
Tăng
trưởng (%)

26.900

22.253

-16,9

2. Đường biển

102.095

74.709

-27,0

3. Đường hàng không

264.200

321.485

+21,7

Các đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng do các hãng hàng không quốc
tế đang khai thác, gồm có:
* 07 đường bay trực tiếp thường kỳ đang khai thác
- Chặng bay Singapore-Danang do hãng Silk Air khai thác.
- Chặng bay Hồng Kông-Đà Nẵng do hãng Dragon Air khai thác.
- Chặng bay Siêm Riệp-Đà Nẵng do Vietnam Airlines khai thác.
- Chặng bay Incheon (Seoul (Hàn Quốc)-Đà Nẵng) do 3 hãng hàng không là
Asiana Airlines, Korean Airlines, Vietnam Airlines cùng khai thác.
- Chặng bay Quảng Châu-Đà Nẵng do hãng Vietnam Airlines khai thác.
- Chặng bay Narita-Đà Nẵng do hãng Vietnam Airlines khai thác.
- Chặng bay Kuala Lumpur-Đà Nẵng do hãng Asiana Airlines khai thác.
* 09 đường bay trực tiếp thuê chuyến đang khai thác
- Chặng bay Macau-Đà Nẵng do hãng Jetstar, Air Macau Airlines khai thác.
- Chặng bay Hàng Châu-Đà Nẵng do hãng Vietnam Airlines khai thác.
- Chặng bay Bắc Kinh-Đà Nẵng do hãng China Eastern Airlines khai thác.
- Chặng bay Busan-Đà Nẵng do hãng Airlines Busan khai thác.
- Chặng bay Côn Minh-Đà Nẵng do hãng China Southern Airlines khai thác.
- Chặng bay Incheon-Đà Nẵng do hãng Vietjet Airlines khai thác.
- Chặng bay Tây An-Đà Nẵng do hãng Vietnam Airlines khai thác.
- Chặng bay Thành Đô-Đà Nẵng do hãng Vietnam Airlines khai thác.
- Chặng bay Thượng Hải-Đà Nẵng do hãng Shanghai Airlines khai thác.
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PL1.2. Nguồn khách đến TP Hội An
Bảng 4: Khách Quốc tế đến Hội An chia theo Quốc tịch
(xếp theo thứ tự tỷ trọng khách năm 2013)

Quốc tịch

2011
Tỷ trọng
Lượt
(%)
khách

2012
Tỷ trọng
Lượt
(%)
khách

2013
Lượt Tỷ trọng
(%)
khách

Tổng

512617

100.00

541190

100.00

Úc

65.809

12,84

90.625

16,75

102.643

15,37

Pháp

52.984

10,34

64.897

11,99

83.610

12,52

Anh

34.103

6,65

50.582

9,35

75.463

11,3

Đức

29.885

5,83

45.972

8,49

50.286

7,53

Mỹ

24.496

4,78

34.261

6,33

37.064

5,55

8.898

1,74

13.343

2,47

33.791

5,06

Nhật

17.531

3,42

20.953

3,87

27.915

4,18

T,Ban Nha

11.598

2,26

17.581

3,25

18.565

2,78

Hà Lan

12.577

2,45

17.254

3,19

17.096

2,56

Canada

11.336

2,21

13.758

2,54

17.029

2,55

Thụy Sỹ

5.646

1,10

8.667

1,60

12.288

1,84

Newzealand

8.230

1,61

11.048

2,04

11.019

1,65

Đan Mạch

7.805

1,52

9.735

1,80

10.685

1,6

Italia

6.220

1,21

9.538

1,76

10.618

1,59

946

0,18

7.605

1,41

7.212

1,08

Bỉ

4.932

0,96

5.861

1,08

7.146

1,07

Thụy Điển

5.128

1,00

5864

1,08

6.945

1,04

Hàn Quốc

3.420

0,67

5445

1,01

6.812

1,02

Áo

2.764

0,54

4112

0,76

6.010

0,9

Thái Lan

7.474

1,46

7158

1,32

5.810

0,87

Nga

2.447

0,48

6294

1,16

5.343

0,8

T Quốc

Malaisia

667814 100.00
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Nauy

2.760

0,54

4510

0,83

5.142

0,77

Israel

3.103

0,61

3958

0,73

4.541

0,68

Singapore

2.534

0,49

2822

0,52

3.072

0,46

AiLen

2.004

0,39

2704

0,50

2.604

0,39

Phần Lan

1.489

0,29

1825

0,34

2.404

0,36

433

0,08

1762

0,33

1.002

0,15

1.447

0,28

2554

0,47

401

0,06

Campuchia

71

0,01

9

0,00

200

0,03

Hongkong

215

0,04

114

0,02

67

0,01

Lào

108

0,02

0

0,00

0

174.227

33.99

63.821

11.79

90.021

Ấn độ
Đài Loan

Khác

13.48

Nguồn : Sở VHTTDL Quảng Nam
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Bảng 5. Số lượng khách đến Hội an và Cù Lao Chàm từ 1999 - 2014

Năm

Tổng lượt
khách đến
Hội An

Trong đó
Quốc tế

Tổng lượt
khách đến
Cù Lao
Chàm

Việt
Nam

Trong đó
Quốc tế

Việt
Nam

1999

208.122

83.264

124.858

2000

272.851

115.028

157.823

2001

361.733

153.600

208.133

2002

442.565

212.000

230.565

2003

463.196

185.296

277.900

7.350

350

7000

2004

594.310

241.868

352.442

11.449

1.104

10.345

2005

693.134

342.859

350.275

4.734

1.678

3.056

2006

876.774

423.395

453.379

7.096

2.361

4.735

2007

1.032.797

608.477

424.320

17.710

6.564

11.146

2008

1.105.490

570.478

535.462

18.418

7.662

10.756

2009

1.038.426

540.411

498.015

33.569

8.123

25.446

2010

1.284.941

631.934

653.007

54.769

15.815

38.954

2011

1.462.180

739.850

722.330

68.674

11.974

56.700

2012

1.388.587

680.235

708.352

105.074

27.085

77.989

2013

1.629.725

813.160

816.565

166.952

49.632

117.320

2014

1.760.000

867.000

893.000

230.000

36.500

193.500

14.614.831 7.208.855 7.406.426

725.795

168.848

556.945

Tổng
cộng

Nguồn : Sở VHTTDL Quảng Nam
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PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU KHẢO SÁT NHU CẦU DU KHÁCH - Ý KIẾN CỦA CỘNG
ĐỒNG

PL2.1. Phiếu Điều tra nhu cầu của du khách
KHOA DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Tel: (84)3958.726

Email: khoadulich2012@gmail.com

************************

BẢN CÂU HỎI ĐIỀU TRA NHU CẦU KHÁCH DU LỊCH
Xin chào Anh/Chị!
Chúng tôi là nhóm nghiên cứu về phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch tại Điện Phương
thuộc Khoa Du Lịch – Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng. Điện Phương được biết đến là một xã
thuộc huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam, nằm cách thành phố Đà Nẵng khoảng 20km và Hội An
khoảng 10km. Với nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, Điện Phương hứa hẹn sẽ là một điểm đến
hấp dẫn và thu hút nhiều khách du lịch, bổ sung và làm phong phú thêm sản phẩm du lịch cho
điểm đến Đà Nẵng – Hội An. Để hoàn thành dự án nghiên cứu phát triển du lịch Điện Phương,
chúng tôi tiến hành điều tra nhu cầu của các Anh/Chị về sản phẩm và dịch vụ du lịch tại khu vực
Đà Nẵng – Hội An – Điện Bàn. Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ được
bảo mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Chân thành cám ơn sự hợp tác của Anh/Chị
Xin vui lòng đánh dấu () vào sự lựa chọn của Anh/Chị.
PHẦN A: THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Quốc tịch:.............................................................................
2. Giới tính: ☐Nam

☐Nữ

3. Tuổi:

☐25 – 34

☐18– 24

☐25 – 34

4. Nghề nghiệp:
☐Nhân viên văn phòng ☐Doanh nhân
☐Kỹ sư/Kiến trúc sư/Bác sĩ
☐Sinh viên

☐35 – 44

☐Giáo viên
☐Hưu trí

☐45 – 54

☐> 65

☐Nhà báo/phóng viên
☐Khác;Vui lòng ghi rõ:................

5. Thu nhập:
☐Dưới 5tr/tháng
☐5tr/tháng – 9,999tr/tháng
☐10tr/tháng – 14,999tr/tháng
☐15tr/tháng – 20tr/tháng
☐trên 20tr/tháng
6. Nơi ở
☐Khu vực Đà Nẵng/Quảng Nam
☐Ngoài khu vực Đà Nẵng/Quảng Nam

 Chuyển đến câu 12
 Trả lời tiếp câu 7
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PHẦN B: THÔNG TIN VỀ CHUYẾN ĐI
7. Đây là lần thứ bao nhiêu Anh/Chị đến Đà Nẵng/Hội An?
☐Lần thứ nhất
ba

☐Lần thứ hai

☐Lần thứ ba

☐Nhiều hơn lần thứ

8. Anh/Chị cho biết lý do Anh/Chị đến Đà Nẵng/Hội An là gì?
☐Tham quan/du lịch

☐Đi công tác

☐Giá cả dịch vụ du lịch rẻ
rõ):....................

☐Tò mò/thích khám phá

☐Khác

(Vui

lòng

ghi

9. Anh/Chị cho biết Anh/Chị tìm hiểu về Đà Nẵng/Hội An qua những nguồn thông tin nào
sau đây? (Có thể lựa chọn nhiều đáp án)
☐Ấn phẩm du lịch (tạp chí, sách, báo)
☐Công ty lữ hành
☐Internet
☐Hội chợ/ Triển lãm du lịch
☐Người thân/bạn bè
☐Kinh nghiệm bản thân
☐Khác (Vui lòng ghi rõ):....................................................
10. Anh/Chị đến Đà Nẵng/Hội an bằng phương tiện gì ?
☐Máy bay
☐Tàu hỏa
☐Ô tô
11. Anh/Chị đi du lịch theo hình thức nào ?
☐Mua tour của công ty du lịch

☐Phương tiện khác

☐Tự đặt dịch vụ

PHẦN C: THÔNG TIN VỀ ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG/HỘI AN
12. Những yếu tố nào Anh/Chị thấy hài lòng tại Đà Nẵng/Hội An ? (Có thể lựa chọn nhiều
đáp án)
☐Cơ sở hạ tầng
☐Cơ sở dịch vụ
☐Môi trường du lịch
☐Điểm tham quan
☐Điểm mua sắm
☐Điểm vui chơi giải trí
☐Khác (Vui lòng ghi rõ):....................................................
13. Theo Anh/Chị đâu là những hạn chế của điểm đến Đà Nẵng/Hội An ? (Có thể lựa chọn
nhiều đáp án)
☐Thiếu không gian xanh
☐Thiếu các làng nghề truyền thống
☐Thiếu sản phẩm du lịch làng quê
☐Chưa chú trọng các giá trị văn hóa địa
phương
☐Thiếu dịch vụ homestay
☐Các đặc sản ẩm thực địa phương chưa
phong phú
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☐Không quan phố cổ Hội An trở nên chật hẹp ☐Khác
(Vui
lòng
ghi
rõ):............................................
14. Trong những ngày ở Đà Nẵng/Hội An, Anh/Chị có những mong muốn nào còn chưa
được đáp ứng? (Có thể lựa chọn nhiều đáp án)
☐Thêm tuyến du lịch đường sông
☐Tìm hiểu thêm về những nơi, những sự kiện nổi tiếng thời chúa Nguyễn
☐Tìm hiểu thêm về nông thôn xứ Quảng
☐Thưởng thức đặc sản xứ Quảng
☐Khác (Vui lòng ghi rõ):....................................................
15. Tại vùng nông thôn không xa Hội An về phía tây (từ 10 đến 20 km), nếu có những dịch
vụ sau, Anh/Chị sẽ sẵn lòng lưu lại thêm để tham gia dịch vụ nào dưới đây ? (Có thể lựa
chọn nhiều đáp án)
☐Các làng quê điển hình được tổ chức tốt ☐Các khu mua sắm tập trung
☐Các dịch vụ giải trí về đêm
☐Các làng nghề truyền thống
☐Dịch vụ homestay
☐Các nhà hàng đặc sản địa phương
☐Điểm tham quan trên đường từ Hội An đi Mỹ Sơn
☐Điểm tham quan trên đường từ Đà Nẵng đi Hội An
☐Điểm tham quan trên đường từ Đà Nẵng đi Mỹ Sơn
☐Điểm tham quan trên tuyến quốc lộ 1A qua Quảng Nam
☐Khác (Vui lòng ghi rõ):....................................................
PHẦN D: THÔNG TIN VỀ ĐIỂM ĐẾN MỚI BỔ SUNG CHO ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG/HỘI AN
16. Anh/Chị đã nghe nói đến những địa danh/tên gọi/món ăn nào dưới đây? (Có thể lựa
chọn nhiều đáp án)
☐Dinh trấn Thanh Chiêm
☐Làng đúc đồng Phước Kiều
☐Bò tái Cầu Mống
☐Nhà thờ Andre, nơi cố đạo Alexandre de Rhodes học tiếng Việt và hình thành chữ Quốc
ngữ
17. ☐Huyện Điện Bàn
☐Xã Điện Phương
18. Theo Anh/Chị điểm đến bổ sung cho điểm đến Đà Nẵng/Hội An cần hội đủ những yếu tố
nào? (Có thể lựa chọn nhiều đáp án)
☐Có làng nghề truyền thống
☐Có đặc sản ẩm thực địa phương
☐Có không gian xanh của làng quê Việt Nam
☐Có các giá trị văn hóa địa phương đặc sắc (Lễ hội, phong tục, đình làng, nhà thờ tộc…)
☐Có các điểm tôn giáo (chùa chiền, nhà thờ…)
☐Đi lại thuận tiện
☐Có cảnh quan thiên nhiên đẹp
☐Khác (Vui lòng ghi rõ):....................................................
19. Anh/Chị sẽ sử dụng dịch vụ gì khi đến tham quan điểm đến bổ sung này ? (Có thể lựa
chọn nhiều đáp án)
☐Khách sạn
☐Dịch vụ Homestay
☐Nhà hàng đặc sản địa phương
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☐Đồ thủ công mỹ nghệ địa phương
☐Loại hình nghệ thuật địa phương (Tuồng, bài chòi)
☐Dịch vụ giải trí
☐Khác (Vui lòng ghi rõ):....................................................
20. Theo Anh/Chị phương tiện vận chuyển nên sử dụng tại một điểm du lịch làng quê Việt
Nam truyền thống ở gần Đà Nẵng/Hội an là các phương tiện nào? (Có thể lựa chọn nhiều
đáp án)
☐Ô tô
☐Xe máy
☐Xe đạp
☐Xe trâu
☐Ghe máy
☐Đi bộ
☐Khác (Vui lòng ghi rõ):....................................................
21. Theo Anh/Chị một điểm du lịch làng quê Việt Nam truyền thống ở gần Đà Nẵng/Hội an
sẽ thu hút được các nguồn khách nào? (Có thể lựa chọn nhiều đáp án)
☐Khách Châu Âu – Úc – Mỹ
☐Khách Châu Á
☐Khách nội địa
☐Khác
(Vui
lòng
ghi
rõ):....................................................
CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ!
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PL2.2. Thống kê mô tả kết quả điều tra nhu cầu du khách
Bảng 1: Số lần đến Hội An/ Đà Nẵng

Số lần đến Hội An/Đà Nẵng

STT
1
2
3
4

Lần thứ nhất
Lần thứ hai
Lần thứ ba
Nhiều hơn ba lần

Khách
SL
%
270
45
168
28
42
7
120
20

Bảng 2: Mục đích đến Hội An/Đà Nẵng
Mục đích đến Hội An/Đà Nẵng

STT
1
2
3
4
5

Tham quan, du lịch
Công tác
Giá cả dịch vụ rẻ
Tò mò/thích khám phá
Khác

Khách
SL
%
402
67
60
10
42
7
90
15
6
1

Bảng 3: Nguồn thông tin du khách tìm thông tin về Đà Nẵng/ Hội An
Nguồn thông tin

STT
1
2
3
4
5
6
7

Ấn phẩm du lịch (tạp chí, sách, báo)
Công ty lữ hành
Internet
Hội chợ/ Triển lãm du lịch
Người thân/bạn bè
Kinh nghiệm bản thân
Khác

Khách
SL
%
138
23
384
64
480
80
66
11
348
58
84
14
0
0

Bảng 4: Phương tiện vận chuyển sử dụng
STT

Phương tiện đến Đà Nẵng
1 Máy bay
2 Tàu hỏa
3 Ô tô

Khách
SL
%
234
39
72
12
228
38
148

4 Khác

66

11

Bảng5: Những yếu tố khách du lịch hài lòng tại Đà Nẵng và Hội An
STT
1
2
3
4
5
6

Yếu tố
Cơ sở hạ tầng
Cơ sở dịch vụ
Môi trường du lịch
Điểm tham quan
Điểm mua sắm
Điểm vui chơi giải trí

Kháchdu lịch
SL
%
568
94.67%
364
52.34%
355
59.17%
417
69.5%
201
33.5%
246
41%

Bảng 6: Những hạn chế của điểm đến Đà Nẵng và Hội An
STT

Điểm hạn chế
1 Thiếu không gian xanh
2 Thiếu các làng nghề truyền thống
3 Thiếu sản phẩm du lịch làng quê
Chưa chú trọng các giá trị văn hóa địa
4 phương
5 Thiếu dịch vụ homestay
Các đặc sản ẩm thực địa phương chưa
6 phong phú
7 Không gian phố cổ Hội An chật hẹp
8 Khác

Khách du lịch
SL
Tỷ lệ (%)
538
89.67
408
68,00
438
73.50
139
338

23.17
56.34

186

31,00

592
90

93.67
15,00

Bảng 7: Những mong muốn của khách du lịch chưa được đáp ứng tại Đà Nẵng và
Hội An
STT
1
2
3
4
5

Những mong muốn chưa đáp ứng
Thêm tuyến du lịch đường sông
Tìm hiểu thêm về thời chúa Nguyễn
Tìm hiểu thêm về nông thôn xứ Quảng
Thưởng thức đặc sản xứ Quảng
Khác

Khách du lịch
SL
%
865
86.5
164
27.34
432
72,00
547
91.17
73
12.17
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Bảng 8: Những dịch vụ khách du lịch sẵn lòng tham gia ở khu vực mới
Điểm đến bố sung

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Các làng quê điển hình tổ chức tốt
Các khu mua sắm tập trung
Các dịch vụ giải trí về đêm
Các làng nghề truyền thống
Dịch vụ homestay
Các nhà hàng đặc sản địa phương
Điểm tham quan trên đường từ Hội An đi
Mỹ Sơn
Điểm tham quan trên đường từ Đà Nẵng đi
Hội An
Điểm tham quan trên đường từ Đà Nẵng đi
Mỹ Sơn
Điểm tham quan trên tuyến quốc lộ 1A qua
Quảng Nam
Khác

Biết đến
SL
Tỷ lệ (%)
439
73.17
411
68.5
210
35,0
418
69.67
378
63,0
556
92.67
488

81.34

475

79.17

470

78.33

270
32

45,0
5.33

Bảng 9: Địa danh/ Tên gọi/ Món ăn được du khách biết đến
STT

Địa danh/ Tên gọi/ Món ăn

1
2
3

Dinh trấn Thanh Chiêm
Làng đúc đồng Phước Kiều
Bò tái Cầu Mống
Nhà thờ Andre, nơi cố đạo Alexandre de
Rhodes
học tiếng Việt và hình thành chữ Quốc ngữ
Huyện Điện Bàn
Xã Điện Phương

4
5
6

Biết đến
SL
%
120
20
342
57
486
81

96
378
138

16
63
23
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Bảng 10: Những yếu tố quan trọng cho điểm đến mới bổ sung cho điểm đến Đà
Nẵng/Hội An
STT

Yếu tố

1
2

Có làng nghề truyền thống
Có đặc sản ẩm thực địa phương
Có không gian xanh của làng quê Việt
Nam
Có các giá trị văn hóa địa phương đặc sắc
Có các điểm tôn giáo (chùa chiền, nhà
thờ…)
Đi lại thuận tiện
Có cảnh quan thiên nhiên đẹp
Khác

3
4
5
6
7
8

Biết đến
SL
Tỷ lệ
366
61
432
72
390
342

65
57

120
192
306
0

20
32
51
0

Bảng 11:Nhu cầu về các dịch vụ tại điểm DL bổ sung
STT
1
2
3
4
5
6
7

Nhu cầu về các dịch vụ tại điểm DL bổ
sung
Khách sạn
Dịch vụ Homestay
Nhà hàng đặc sản địa phương
Đồ thủ công mỹ nghệ địa phương
Loại hình nghệ thuật địa phương (Tuồng,
bài chòi)
Dịch vụ giải trí
Khác

Nhu cầu
SL
%
120
20
402
67
366
61
312
52
336
306
0

56
51
0

151

Bảng 12: Phương tiện đi lại tại một điểm du lịch làng quê Việt Nam truyền thống ở
gần Đà Nẵng/Hội an
STT
1
2
3
4
5
6
7

Phương tiện đi lại tại điểm DL bổ sung
Ô tô
Xe máy
Xe đạp
Xe trâu
Ghe máy
Đi bộ
Khác

Nhu cầu
SL
%
306
51
240
40
378
63
84
14
354
59
180
30
0
0

Bảng 13: Nguồn khách phù hơp với một điểm du lịch làng quê Việt Nam truyền
thống ở gần Đà Nẵng/Hội an
STT
1
2
3
4

Nguồn khách
Khách Châu Âu – Úc – Mỹ
Khách Châu Á
Khách nội địa
Khác

Khách
SL
%
378
63
246
41
432
72
72
12
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PL2.3. Phiếu Điều tra thái độ, ý kiến của cộng đồng
Kính chào Ông(Bà)
Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu về quy hoạch phát triển du lịch Điện Phương.
Mục đích của chúng tôi muốn biết được mong muốn và khả năng tham gia của cộng
đồng vào hoạt động kinh doanh du lịch tại đây. Với mục đích trên, rất mong
Ông(Bà) bỏ chút thời gian để trả lời vào bảng câu hỏi này. Những câu trả lời của
Ông(Bà) chỉ để phục vụ mục đích nghiên cứu nói trên và tuyệt đối không sử dụng
cho bất kỳ mục đích nào khác. Rất mong sự hợp tác của quý Ông(Bà). Xin chân
thành cảm ơn.
PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN
1, Họ và tên
2, Địa chỉ
3. Tuổi
4. Nghề nghiệp
5. Trình độ
6. Quy mô gia đình
PHẦN 2: CÁC Ý KIẾN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
1. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết mức độ mong muốn của Ông (Bà) về phát triển du lịch tại
địa phương (Vơí 1- Rất không mong muốn; 2- Không mong muốn; 3- Không ý kiến; 4Mong muốn; 5- Rất mong muốn)

1

2

3

4

5

Nếu Ông (Bà) trả lời ở ô số 1,2,3, xin vui lòng cho biết lý do?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Và xin vui lòng cho biết Ông (bà) có ủng hộ phát triển du lịch tại Điện Phương không?
 Có
 Không
2. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết Ông (Bà) mức độ mong muốn được tham gia vào hoạt
động kinh doanh du lịch tại địa phương? (Vơí 1- Rất không mong muốn; 2- Không mong
muốn; 3- Không ý kiến; 4-Mong muốn; 5- Rất mong muốn)

1

2

3

4

5

Nếu Ông (Bà) trả lời ở ô số ,,, xin vui lòng cho biết lý do?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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3. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết các hình thức hoạt động kinh doanh du lịch mà Ông (Bà)
có thể tham gia cung cấp:
□ Homestay (cho khách du lịch lưu trú, ăn uống, sinh hoạt chung cùng gia đình)
□ Hướng dẫn viên
□ Sản xuất hàng lưu niệm/hàng thủ công mỹ nghệ
□ Bán hàng lưu niệm
□ Bán hàng đặc sản
□ Biểu diễn nghệ thuật
□ Trình diễn/hướng dẫn nghề nghiệp (làm nông, làm đồ thủ công….)
□ Chèo thuyền trên sông
□ Cho thuê xe đạp, xe máy
□ Phục vụ ăn uống
Khác:………………………………………………………………………………..
4. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết sự đánh giá của mình về khả năng của Ông (Bà)
trong việc tham gia cung cấp dịch vụ mà Ông (Bà) đã lựa chọn ở câu 6 (dựa trên thang
điểm sau: 1- Rất không tốt; 2- Không tốt; 3- Bình thường; 4-Tốt; 5- Rất tốt)

1

Homestay

Trình độ ngoại ngữ
Kiến thức về kinh doanh
Kiến thức về du lịch
Kỹ năng giao tiếp với khác
Chất lượng nhà ở/phòng ở
Số lượng phòng phục vụ khách du lịch
Số lượng các trang thiết bị được trang bị
trong các không gian phục khách
Chất lượng các trang thiết bị được trang
bị trong các không gian phục vụ khách
2

Hướng dẫn viên

Trình độ ngoại ngữ
Kiến thức về du lịch
Kiến thức về các điểm du lịch địa phương
và các vùng lân cận
Hiểu biết về văn hoá-xã hội của địa
phương và các vùng lân cận
Kỹ năng hướng dấn khách

Rất Không Bình Tốt
không
tốt
thường
tốt

Rất
tốt

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

Rất Không Bình Tốt
không
tốt
thường
tốt

Rất
tốt

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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3

Sản xuất hàng lưu niệm/hàng thủ công mỹ Rất Không Bình
nghệ
không
tốt
thường

Tốt

Rất
tốt

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

tốt
Quy mô của cơ sở sản xuất
Công nghệ sản xúâtt
Trình độ của nhân công
Sự độc đáo của sản phẩm
Sự tinh xảo của sản phẩm
4

Bán hàng lưu niệm/hàng đặc sản

Không gian bán hàng
Kiến thức về nghiệp vụ bán hàng
Khả năng tìm kiếm nguồn hàng
Kỹ năng giao tiếp
Trình độ ngoại ngữ
5

Biểu diễn nghệ thuật

Trình độ biểu diễn
Kiến thức về loại hình nghệ thuật
Khả năng sáng tạo trong biểu diễn nghệ
thuật
Khả năng đầu tư cho đạo cụ
6

Trình diễn/hướng dẫn nghề nghiệp

Kiến thức về nghề
Trình độ tay nghề
Kỹ năng hướng dẫn
Trình độ ngoại ngữ
Quy mô cơ sở trình diễn/hướng dẫn
Chất lượng cơ sở trình diễn/hướng dẫn
7

Chèo thuyền trên sông

Chất lượng phương tiện
Khả năng điều khiển phương tiện khi chở
khách

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Rất Không Bình Tốt
không
tốt
thường
tốt

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Rất Không Bình Tốt
không
tốt
thường
tốt

Rất
tốt

5
5
5
5
5
Rất
tốt

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

Rất Không Bình Tốt
không
tốt
thường
tốt

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

Rất Không Bình Tốt
không
tốt
thường
tốt

1
1

2
2

3
3

4
4

Rất
tốt

5
5
5
5
5
5
Rất
tốt

5
5
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Khả năng bơi lội
Kỹ năng giao tiếp
Trình độ ngoại ngữ
8

Cho thuê xe đạp/xe máy

1
1
1

Phục vụ ăn uống

3
3
3

4
4
4

5
5
5

Rất Không Bình Tốt
không
tốt
thường
tốt

Chất lượng của phương tiện
Kiến thức về kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp
Trình độ ngoại ngữ
9

2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Rất Không Bình Tốt
không
tốt
thường
tốt

Quy mô của cơ sở ăn uống
Chất lượng của trang thiết bị phục vụ
khách
Kiến thức về ẩm thực địa phương
Trình độ chế biến
Kiến thức về phục vụ ăn uống
Kiến thức về kinh doanh
Khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ
Trình độ ngoại ngữ

Rất
tốt

Rất
tốt

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

Khác
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

1

5. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết mức độ đồng ý của ông (bà) với các chính sách hỗ
trợ cho việc tham gia cung cấp dịch vụ : (dựa trên thang điểm sau: 1- Rất không đồng ý;
2- Không đồng ý; 3- Không có ý kiến; 4- Đồng ý; 5- Rất đồng ý)
6.
Chính sách đào tạo
Rất Không Không Đồng Rất
không đồng
có ý
ý
đồng
đồng
ý
kiến
ý
ý
Đào tạo nâng cao kỹ năng nghề
1
2
3
4
5
Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ
1
2
3
4
5
Đào tạo nâng cao hiểu biết về du lịch
1
2
3
4
5

Đào tạo kỹ năng giao tiếp

1

2

3

4

5
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2

Đào tạo nâng cao kiến thức kinh doanh
Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ
Đào tạo nâng cao hiểu biết về các điểm du
lịch địa phương và các vùng lân cận
Đào tạo nâng cao hiểu biết về tình hình văn
hoá-xã hội địa phương và các vùng lân cận
Đào tạo nâng cao kỹ năng hướng dẫn
Chính sách tài chính

3

Hỗ trợ tài chính mở rộng cơ sở
Hỗ trợ tài chính mua sắm mới máy móc, trang
thiết bị cho cơ sở kinh doanh
Hỗ trợ tài chính cho khởi sự kinh doanh
Các hỗ trợ kỹ thuật

Có chuyên gia tư vấn trong hoạt động (sản
xuất, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nghề…)

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Rất Không Không Đồng Rất
không đồng
có ý
ý
đồng
đồng
ý
kiến
ý
ý

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

Rất Không Không Đồng Rất
không đồng
có ý
ý
đồng
đồng
ý
kiến
ý
ý

1

2

3

4

5

7. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết mức độ đồng ý của Ông (Bà) đối với các tác động
của phát triển du lịch tại địa phương: (dựa trên thang điểm sau: 1- Rất không đồng ý; 2Không đồng ý; 3- Không có ý kiến; 4- Đồng ý; 5- Rất đồng ý)
Du lịch phát triển có thể làm tăng thu nhập
Du lịch phát triển có thể thúc đẩy giao lưu văn hóa
Du lịch phát triển có thể giải quyết việc làm cho cư dân
Du lịch phát triển có thể làm cho cuộc sống ở xã vui hơn
Du lịch phát triển có thể làm thay đổi đời sống thường nhật
Du lịch phát triển có thể làm tăng ô nhiễm
Du lịch phát triển có thể làm tăng số lượng người tập trung
trong làng
Du lịch phát triển có thể làm tình hình an ninh thêm phức
tạp

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG ( BÀ)!
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PHỤ LỤC 3 - TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN VĂN ĐIỆN PHƯƠNG

PL3.1. Những di tích gắn liền với Dinh chấn Thanh Chiêm

1. Bốn mặt thành còn lại những khúc đường, những mô đất, bãi cát và đồng
ruộng
- Thành Bắc
Theo sử gia Phạm Bỉnh Khiêm: “ Một khúc đường, cao lớn và rộng rãi như bờ đê mà
không phải là đê, vì không ngăn nước sông, cũng không phải là đường, vì không có lối
giao thông. Một khúc đường cụt, nổi lên giữa thổ cư đồng ruộng, dài độ 800 thước không
nối vào đâu, bề mặt rộng đến chín, mười thước, hiện để cỏ mọc, trâu ăn và có khoảng
chon nhiều mồ mả. Đó chính là di tích một trong bốn mặt tường thành đất của Dinh trấn
Quảng Nam xưa, theo sự nhìn nhận của các bô lão trong làng và truyền thống lưu lại.
Vẫn theo lời các cụ, thì xưa kia, sát bên bờ thành có trì (hào), dân bạt bới đất trên
thành xuống lấp trì để cày cấy Thành này là thành bắc.”
- Thành Nam:
Không có di tích gì ngoài con đường hương lộ rộng rãi, vững chắc. Theo các bô lão
trong làng đó là quan lộ đi Hội An.
- Thành Đông và thành Tây:
Thành phía tây gọi là Thành vệ di tích còn là bãi cát.
Thành phía đông và hầu hết thành phía tây đã bị dân bạt hẳn để lấp trì (hào) làm
ruộng, song người ta còn nhiêu mô đất và nhất là nhiều mương ao cách quãng nhau theo
đường thẳng.

2. Dinh thự (Hành Cung) vết tích là nền đất của Trường THCS Nguyễn Du
- Dinh Thự cũng chính là Dinh Trấn. Xưa kia còn gọi là Hà Chưng nội xứ. Nay là
nền đất của trường Trung học cơ sở Nguyễn Du.
- Đây là nơi tọa lạc các Dinh thự của quan trấn thủ, là nơi các quan trấn thủ Quảng
Nam sống và làm việc.
- Đây là nơi đặt trụ sở 3 cơ quan hành chính đầu não của Quảng Nam rộng lớn
ngày xưa: Xá sai ty, Tướng thần lại ty và Lệnh sử ty.

3. Thành vệ (thành Hoàn Vương) là thành phía tây với vết tích còn là bãi cát
Nhà nước Lâm Ấp của người Chăm Pa tồn tại từ cuối thế kỷ thứ II đến giữa thế kỷ
thứ VII trên mảnh đất miền trung nước Việt (từ đèo ngang đến Nha Trang). Vào thế kỷ
thứ IV, một vị vua của nước Lâm Ấp có tên Phạm Hồ Đạt (Dharmamaharaja, hiệu
Bhadravarman I (Hán lâm là Bạt Đà La Bạc Ma I) đã tiến hành xây dựng kinh thành Sư
Tử tại Trà Kiệu, khu đền tháp tại Mỹ Sơn (thánh địa Mỹ Sơn), cảng thị Hội An (Chiêm
cảng) và một căn cứ quân sự vô cùng quy mô là Thành Vệ.
- Mặt thành phía đông nằm trên làng Triêm Đông
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- Mặt thành phía tây giáp với sông Điện Bình
- Mặt thành phía nam chính là con đường Cống Đá-Chợ Tổng
- Mặt thành phía bắc là dãy gò cao, nhà vua cho xây một tuyến lũy cao vì thế phần
đất này được gọi là Gò Uất (ngày nay vùng đất này người ta gọi là làng Uất Lũy).
- Phía đông-bắc của thành: Vào thế kỷ thứ 7, người Chăm có xây dựng tượng nữ
thần có tên là Kalan Laksmi. Cùng với thời gian tượng nữ thần Kalan Laksmi bị hư hại.
- Góc tây-nam có chợ, sau này người Việt gọi là chợ Củi
- Phía đông-nam, là vùng đất Kanhu, người Chăm cho rèn dao kiếm và dụng cụ
bằng đồng, người Việt sau này gọi là Cần Húc-tiền thân của làng Văn Đông.
Kể từ năm 738, nước Lâm Áp đổi thành nước Hoàn Vương, Thành Vệ có tên là
Thành Hoàn Vương từ đó đến 988. Từ 988 đến 1471 nước Hoàn Vương trở thành nước
Chiêm Thành, Thành Hoàn Vương được gọi là Thành Chiêm.
Về vị trí của Thành Vệ so với Dinh Chấn Thanh Chiêm, Thành Vệ là mặt thành
phía tây của dinh chấn, tức là nằm trên đất Điện Bình (xã Điện Minh). Do nằm cạnh sông
nên bị xói lở, nay đã thành một bãi cát và các đoạn khác của thành vệ đã bị dân sát lấp làm
ruộng.
Thành Vệ là một di tích lịch sử có từ thế kỷ thứ IV. Có thể nói, Thành Vệ là một di
tích lịch sử và văn hóa vô cùng đặc sắc.

4. Chú tượng Phước Kiều phường vẫn còn tồn tại đến ngày nay với tên làng
đúc đồng Phước Kiều
Nằm ở phía tây dinh chấn Thanh Chiêm. Trước đây tên gọi đầy đủ là Chú tượng
Phước Kiều phường do chúa sãi Nguyễn Phúc Nguyên lập ra để đúc vũ khí cho công cuộc
bảo vệ và mở mang bờ cõi từ năm 1604. Tính đến nay, làng đúc đồng Phước Kiều đã tồn
tại 400 năm.
Chợ Củi và làng đúc có quan hệ mật thiết với nhau, bởi đúc đồng cần rất nhiều củi.
Sông Thu Bồn là con sông mà các thuyền buôn đã mang rất nhiều củi cho Phước Kiều và
chợ Củi là nơi bán rất nhiều củi phục vụ cho phường đúc Phước Kiều.

5. Chợ Củi khu chợ lớn nhất Việt Nam giờ còn di tích là xóm Chợ củi và bãi
cát gần nhà thờ Đức bà Hiếu Chiêu Hoàng Hậu thuộc thôn Đông Khương II
Chợ Củi có từ thời Quảng Nam còn là đất của người Chăm. Chợ Củi còn được gọi
là Sài Thị nằm bên bờ bắc của Sông Chợ Củi nên cũng còn gọi là Sài thị giang. Chợ nằm
ở bến Câu Lâu, nằm ở phía tây nam của Dinh chấn Thanh Chiêm. Dưới thời Chúa
Nguyễn, chợ là là chợ đầu mối, là nơi buôn bán nhiều mặt hàng thiết yếu như: gỗ, củi, tơ
tằm, đồ đồng Phước Kiều, gốm sứ và là chợ vệ tinh phục vụ cho cảng thị Hội An. Về sau,
Sông chợ củi đổi dòng chảy, đất lở làm mất dấu tích của chợ này, tuy thế danh Chợ củi
vẫn còn qua Xóm Chợ củi tồn tại đến ngày nay.
Về vị trí của Chợ Củi cho đến nay là một bãi cát gần nhà thờ Đức bà Hiếu Chiêu
Hoàng Hậu thuộc thôn Đông Khương II, gần Thành Vệ (mặt thành phía tây của Dinh
Chấn) và Làng đúc đồng Phước Kiều.

6. Kho muối di tích còn lại là nhà thờ tiền hiền và đình làng Thanh Chiêm
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Cạnh Dinh thự là một khoảng đất có tên gọi là Kho Muối, nơi đây là dãy nhà kho
chứa muối, lương thực và ngân lượng…dùng để dự trữ và cung cấp cho Dinh chấn Thanh
Chiêm. Về sau nhà kho bị phá hủy và dân làng đã dựng nhà thờ tiền hiền và đình làng
Thanh Chiêm.

7. Nhà Lao di tích còn lại là mô đất rộng trên 700 thước, vẫn để trống, dân
làng không dám xây cất nhà cửa
Cách dinh thự 30 thước về phía Tây Bắc là nhà lao của chính quyền Đàng Trong.
Nhà lao rộng khoảng 700 thước, mô đất làm nhà lao vẫn còn, dân làng không dám xây
dựng nhà cửa vì kiêng kỵ.

8. Bãi tàu tượng
Di tích còn lại không còn vì nơi đây đã trở thành đất thổ cư
Tàu tượng là khu đất rộng nằm ở phía bắc của Dinh Thự. Xưa kia, đây là nơi nuôi
voi chiến và là bãi huấn luyện voi của đội tượng binh do chính quan trấn thủ Quảng Nam
chỉ huy. Tượng binh lúc bấy giờ là quân chủng chủ lực có hàng chục voi chiến đấu chia
làm 3 cơ: Trung cơ, Tả cơ và Hữu cơ. Tượng binh có sức đột kích mạnh nhất xứ Đàng
Trong và vượt trội so với Tương Binh xứ Đàng ngoài. Bãi Tàu tượng xưa nay đã bị dân
làng chiếm làm đất thổ cư.

9. Mô súng nay còn di tích là mô đất cao ngay phía trước nhà thợ tộc Đinh
Công của làng Thanh Chiêm:
Phía đông Dinh thự có mô đất cao dùng làm pháo đài đặt các sung thần công hướng
ra biển và sông Chợ Củi để bảo vệ mặt đông – bắc của Dinh chấn. Nay Mô súng là mô đất
cao ngay phía trước nhà thợ tộc Đinh Công của làng Thanh Chiêm.

10. Đàn Tiên Nông và Tịch Điền nay không còn vết tích gì, chỉ còn lại trong ký
ức được lưu truyền
Cách dinh chấn về phía đông khoảng 700 thước có một đàn đắp bằng đất gọi là
Đàn Tiên Nông, là nơi các quan trấn thủ Quảng Nam làm lễ Tịch Điền. Lễ Tịch Điền là lễ
cúng thần nông và mở mùa cày cấy. Hàng năm, cứ đến tháng 05 âm lịch, quan trấn thủ
Quảng Nam đến đây làm lễ Tịch điền, cày ruộng và gieo hạt để khuyến khích nghề nông
trong dân gian. Đến năm Minh Mạng thứ 14 (1833), đàn được cho đại trùng tu. Đàn đắp 1
tầng, mặt trông về hướng nam, bốn mặt vuông đều, dài 3 trượng 3 thước, cao 2 thước 7,
chung quanh có tường đất, mặt tiền và tả hữu có mở một cửa, ngoài xây trụ bằng gạch.
Phía đông bắc có xây thần hương (kho thần), ở trước xây đình Thu cốc (đình chứa lúa),
phía đông đàn có hai mẫu ruộng Tịch điền, thu hoạch từ hai mẫu ruộng này sẽ dùng vào
việc cúng Tịch Điền.
Trong thời kỳ chống Pháp, đàn bị phá hoàn toàn. Đến năm 1956 dân làng cho xây
dựng lại, nhưng đến năm 1975 đàn lại bị phá lần nữa và đến giờ chỉ còn lưu lại trong ký
ức dân làng.

11. Vọng Khuyết giờ không còn vết tích gì, nơi đây thành đất thổ cư

160

Vọng khuyết nằm ở phía đông Dinh trấn, xưa kia là một vọng lầu cao có treo trống
và chiêng, nơi các quan lại của dinh Quảng Nam chầu vọng về phủ Chúa và kinh đô Huế
trong những ngày giỗ kỵ vua chúa nhà Nguyễn hay trong những dịp khánh tiết. Bây giờ
lầu vọng không còn nữa, nơi đây trở thành đất thổ cư.

12. Gò Sài đến nay vẫn còn địa danh Gò Sài (còn gọi là Trạm Lai)
Phía đông bắc Chợ Củi có một gò đất tên gọi là Gò Sài hay là Trạm Lai xứ. Gò cao
chứa củi để tránh ngập lụt, gần sông Chợ Củi và cũng gần Hội An, rất thuận tiện cho việc
chuyên chở. Hiện có khoảng 40 hộ dân đã dựng nhà trên đất Gò Sài. Từ Chợ Củi nằm ở
đầu làng Thanh Chiêm đến Gò Sài nằm ở cuối làng dài khoảng 3km nằm trên trục giao
thông đi từ Thanh Chiêm đến Hội An. Đến nay địa danh Gò Sài vẫn còn.

13. Gò Sứ (còn gọi Gò Xử) nay không còn vết tích gì
Gò Xứ nằm cách Nhà Lao 700 thước về phía tây, gần miếu Âm hồn. Gò đất này
xưa kia mọc nhiều cây sứ, cây sim, cây mua, đây là nơi pháp trường, xử chám các tội
phạm tử hình vì thế gọi là Gò Xử.

14. Vạn Đông với địa danh còn lại là xóm Văn Đông thuộc thôn Thanh Chiêm.
Căn cứ thủy quân của đất Quảng Nam nằm dọc bờ bắc của sông Chợ Củi, từ làng
Cần Húc (Văn Đông ngày nay) tới làng Thanh Chiêm. Căn cứ thủy quân tọa lạc trước mặt
dinh chấn với hàng trăm thuyền chiến túc trực ngày đêm để bảo vệ dinh chấn Thanh
Chiêm và hỗ trợ chính Dinh ngoài Thuận Hóa. Về tên gọi Vạn Đông của căn cứ thủy quân
Quảng Nam do:
- Do số lượng tàu chiến lớn
- Đội thủy quân rất đông gồm các trai tráng thạo nghề sông nước do các Chúa
Nguyễn tuyển chọn.
- Căn cứ thủy quân lại nằm ở phía đông của Dinh Chấn.
Căn cứ thủy quân Vận Đông lúc bấy giờ rất hung mạnh, cùng với thủy quân ở
Chính dinh đã lập được những chiến công lẫy lừng:
- 7 lần đánh tan quân Chúa Trịnh, tấn công từ phía bắc vào (1627-1661)
- Đánh lui quân Chămpa xâm phạm bờ cõi phía nam năm 1611 và 1653
- Đánh tan hạm đội Hà Lan xâm lược cảng thị Hội An hòng tấn công Dinh trấn từ
phía tây.
Làng Cần Húc do nằm kề căn cứ Vạn Đông và nhiều trai tráng của làng được bổ
sung vào đội thủy quân nên được đổi tên là Vạn Đông. Sau này, người ta gọi là
Văn Đông cho thêm phần văn hoa. Đến nay, địa danh Văn Đông vẫn còn, nó là một
xóm nhỏ của làng Thanh Chiêm.

15. Chùa Long Hưng còn lại di tích là Vườn Chùa và Hội Phước Tự
Chúa tiên Nguyễn Hoàng đã cho xây chùa Long Hưng ở Quảng Nam vào năm
Nhâm Dần 1602. Theo tục truyền, chùa Long Hưng tọa lạc tại nơi kề với Mô Súng, thuộc
cánh đồng thôn Triêm Đông (thôn tiếp giáp với thôn Thanh Chiêm). Chùa Long Hưng
được đặt trên một vùng đất cao rộng, bằng phẳng, rộng khoảng 6 sào, nằm ở phía đông
của Hành điện Cần Húc. Về sau (năm 1753), do hư nát nên chùa Long Hưng không được
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sử dụng, chùa mới được xây dựng tại làng Thanh Chiêm với tên gọi Hội Phước Thảo Am
về sau gọi là Hội Phước Tự. Địa danh Vườn Chùa đến nay vẫn còn và do Chùa Hội Phước
(Hội Phước Tự quản lý).
Sau khi chùa Long Hưng không còn nữa, Chùa Hội Phước Thảo Am được xây
dựng tại vị trí cạnh Dinh Thự, nằm trên quan lộ từ Thanh Chiêm đi Hội An. Theo tương
truyền thì chùa xây dựng vào năm 1753, dưới triều vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh
Hưng thứ 14. Đến đời Minh Mạng thứ 10, Hội Phước Thảo Am được giao cho xã sở tại
quản lý và được đổi tên thành Hội Phước Tự. Hội Phước Tự đến nay vẫn còn là là một
ngôi chùa cổ rất danh tiếng ở Điện Phương.
Như vậy chùa Long Hưng và Chùa Hội Phước lần lượt đồng hành với Dinh Chấn
Thanh Chiêm. Đến nay, di tích về hai ngôi chùa này vẫn còn.

16. Bến Lội di tích còn lại là xóm Bến Lội
Theo ký ức của các bô lão làng Văn Đông, Bến Lội chỉ cách chùa Long Hưng (nay
là Vườn Chùa) chừng 100m. Bến Lội nguyên là một bến nước bên bờ sông Chợ Củi, nơi
tiếp xúc của 5 làng có quan hệ với Vạn Đông: Thanh Chiêm, Phú Triêm, Uất Lũy, An
Nhơn và Phú Châu (Phú Châu là ngôi làng rất nhỏ, rộng vài mẫu đất, về sau sông Chợ Củi
đổi dòng, đất của làng bị lở xuống sông nên địa danh làng Phú Châu không còn). Bến
nước Bến Lội không còn, nhưng địa danh xóm Bến Lội vẫn còn.

17. Văn Miếu (còn gọi là Văn Thánh) và Trường Đốc nay di tích còn hai tấm
bia đá ghi 4 chữ Khuynh Cái, Hạ Mã.
Văn Miếu đầu tiên nằm ở phía tây dinh chấn Thanh Chiêm và phía bắc của Chợ
Củi. Một khoảng đất rộng chừng 40.000 mét vuông là nơi cho các sĩ tử ăn, học trước khi
ra Chính Dinh ngoài Thuận Hóa để thi các khoa bảng.
Đến năm Minh Mạng thứ 6 (1825), nhà vua cho dời Văn Miếu đến Thanh Chiêm.
Trong kháng chiến chống Pháp, Văn Miếu ở Thanh Chiêm bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn
hai tấm bia đá dựng trước Văn Miếu ghi 4 chữ: Khuynh Cái, Hạ Mã. Văn bia của Văn
Miếu được lưu giữ tại Bảo tàng Điện bàn.
Nằm cạnh Văn Miếu ở Thanh Chiêm có một ngôi nhà 5 gian dùng làm nơi ăn học
cho các sĩ tử gọi là Trường Đốc. Khi Trường Đốc dời sang La Qua thì tên trường được đổi
thành trường Huấn, nay không còn di tích nữa.

18. Đền Thờ Bà Vú di tích còn lại là tập tục cúng đất vào mùa xuân độc đáo ở
Thanh Chiêm.
Vào năm 1604, chúa tiên Nguyễn Hoàng, ngoài việc xây dựng Dinh chấn Thanh
Chiêm, còn tận dụng gạch đá tại phế tích điện nữ thần Laksmi để xây dựng chùa Long
Hưng ngay cạnh Dinh Chấn và cũng ngay cạnh nền điện nữ thần Laksmi.
Lưu dân người Việt đến đất Thanh Chiêm đã dựng một tượng nữ thần Laksmi với
quy mô nhỏ hơn trước cũng tại nền của nữ thần Laksmi cũ và gọi tượng nữ thần mới dựng
bằng tên gọi đậm chất Việt là đền Bà Vú.
Vào năm 1904, một học giả người Pháp là Louis Finot có đến khảo sát đền Bà Vú
ở làng Thanh Chiêm đã phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp của pho tượng này. Bà Vú có đôi vú
căng đầy và cặp hang nở nang của tiên nữ, đang phô diễn một điệu múa của tám cánh tay
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ôm quanh cơ thể tròn trịa, tinh khiết và cân đối. Hai năm sau (1906), trường Viễn Đông
Bác Cổ đã đem tượng Bà Vú về Pháp. Đền Bà Vú chỉ còn trơ lại bệ thờ bằng đá sa thạch.
Toàn bộ khu vực đền Bà Vú và chùa Long Hưng rộng 6 sào ta (khoảng 1800 mét vuông)
chỉ còn: bệ thờ Bà Vú bằng đá sa thạch, cái giếng cổ gọi là Giếng Chùa và cây thị.
Tương truyền, vào năm 1914, dân làng muốn đốn bỏ cây thị để canh tác trong
Vườn Chùa, nhưng không ai dám vì cây thị rất thiêng. Làng bền thỉnh một vị cao tăng
tuwg Vĩnh Điện về làm phép, vị này đã đóng một cái đinh lên cây thị để yiểm, một tháng
cao cây thị chết và vị cao tăng cũng tịch ngay sau đó.
Trước năm 1906, khi tượng Bà Vú chưa bị lấy đi, đến Bà Vú là nơi dân làng Thanh
Chiêm tổ chức cúng tá thổ. Tá Thổ theo nghĩa Hán – Việt là mướn đất hay thuê đất, dân
gian thường gọi là cúng đất. Người Việt cho rằng cúng đất là thứ lễ cúng cầu an, vì lúc
cúng đất là lúc cúng các thần linh và thần đất người ta thường bao gồm cả người những
người khuất mặt để “khỏi xảy ra chuyện giành đất”. Lễ cúng đất diễn ra mỗi năm một lần,
thường thực hiện vào trung tuần tháng 3 âm lịch và không ngày cố định.
Tại Thanh Chiêm, Bà Vú được xem là chủ đất và hóa thân thành Thần Đất. Qua lễ
cúng Tá Thổ (cúng đất) người Việt muốn gửi đến người Chăm và cả những vong hồn một
“thông điệp” khiêm nhường và mềm dẻo: coi những người Chăm là chủ nhân cũ của đất
Thanh Chiêm. Trong lễ cúng Bà Vú, Thần Đất được mời về để “đồng lai cộng hưởng”. Vì
là cúng vị thần của người Chăm nên lễ cúng toàn là những món đặc trưng của người chăm
như: củ khoai lang nấu chín, ngọn rau lang luộc, chén mắm cái, đĩa đậu phụng sống…và
đặc biệt phải có tam sinh là: 1 con cua cái sống, 1 tợ thịt heo sống và 1 quả trứng vịt sống.
Sau năm 1906, khi tượng Bà Vú bị đưa sang Pháp, dân làng không còn cúng tại đền nữa
mà làm tại các gia đình ở Thanh Chiêm.
Ngày nay, tập tục cúng đất vẫn còn, bà con Thanh Chiêm vẫn cúng đất vào mùa
xuân. Lễ vật cúng tam sinh đã được thay bằng các lễ vật nấu chín. Cúng xong, lễ vật được
treo tại các ngã ba trong làng để các vong hồn được thụ hưởng.
Sự độc đáo của lễ cúng đất ở Thanh Chiêm nằm ở chỗ: Người dân Việt là người
chiến thắng nhưng lại đối xử khiêm nhường và cung kính với Champa là đối phương bị
đánh bại.
Tóm lại: Những di tích còn lại của Dinh chấn Thanh Chiêm trải qua các thế kỷ XVII,
XVIII và đầu thế kỷ XVIV không chỉ nằm ở địa phận làng Thanh Chiêm mà còn mở rộng
sang các làng lân cận như: Phước Kiều, An Quán, Đông Khương, An Nhơn, Văn Đông,
Phú Chiêm (Triêm Trung, Triêm Đông, Triêm Tây và Triêm nam ngày nay), Điện Bình,
Khúc Lũy và Ất Lũy. Tức là toàn bộ xã Điện Phương và một phần xã Điện Minh thuộc
huyện Điện Bàn.
Nguồn
- http://www.hannom.org.vn/detail.asp?param=340&Catid=225
-http://www.dinhtranthanhchiem.quangnam.vn/2013/02/cac-bai-bao-tham-luan-hoi-thao.html
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PL3.2. Tài nguyên du lịch thôn Đông Khương

1. Chùa Phước Khánh
a. Các đặc điểm về vị trí, diện tích, cảnh quan, khí hậu
-

Tên gọi khác: Chùa Phước Khánh An
Vị trí: Chùa quay về hướng Đông Bắc và tọa lạc tại thôn Đông Khương 1. Chùa nằm
ngay trong khu dân cư thôn Đông Khương 1, xã Điện Phương.
Diện tích: Ngôi chùa hiện tọa lạc trên khu đất rất rộng, với tổng diện tích khoảng
khoảng 700 m2.

b. Lịch sử hình thành và phát triển
-

Đặc điểm thời kỳ xây dựng: Chùa được khởi công xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ
6, tức năm 1745. Chùa theo Tổ dòng Lâm tế.
Những lần trùng tu lớn: Trước những biến động của lịch sử (thời Tây Sơn) và tác động
của thiên tai (lũ lụt, sạt lở), chùa đã nhiều lần bị phá hủy hoàn toàn. Tính đến nay, chùa
đã trải qua nhiều bước thăng trầm. Cũng như những di tích khác tại thôn Đông
Khương, thời vua Thành Thái, chùa đã vị lũ cuốn trôi và nền chùa bị sạt lở xuống dưới
lòng sông Sài Giang nay gọi là sông Thu Bồn. Sau đó, dân làng phục dựng lại, rồi lại
bị lũ cuốn trôi và phục dựng lại. Đến năm 1948, người dân phá hủy chùa thực hiện
“tiêu thổ kháng chiến”, chư vị Phật Bổn sư được thỉnh gửi vào thờ trong nhà dân. Đầu
những năm 1950, chư vị Phật được thỉnh gửi vào thờ tại đình An Quán. Đến năm
1970, bà con vận động quyên góp, xây lại ngôi chùa trên nền chùa cũ. Năm 1974, bị lở
đất, chùa bị đổ xuống sông. Đức Phật lại phải gửi vào nhà ông Lê Luyến để thờ. Đến
năm, 1989 ông Hồ Tề đã cúng giường ngôi nhà ở của mình cho chùa. Năm 1990 người
dân đã cúng giường và cùng nhau tu bổ lại ngôi nhà này thành chùa làng và thỉnh Phật
từ đình An Quán về thờ tại kiến trúc mà hiện chùa đang tọa lạc.

c. Đặc điểm về kiến trúc
-

-

Quy mô: Tổng diện tích khu đất chùa tọa lạc khoảng 750 m2, chia thành 3 khu: Phía
trước điện thờ Phật, nhà sau nhà Tổ và nhà linh, bên phải nhà trù (bếp chùa), nhà tăng.
Diện tích điện thờ khoảng 100 m2. Chùa quay về hướng Đông Bắc.
Các giá trị kiến trúc và niên đại kiến trúc
+ Ngôi chùa hiện tại có niên đại là 1990. Nhìn chung, kiến trúc không lớn nhưng
cũng khá khang trang. Chùa làm theo lối nhà 3 gian, hai chái. Bộ khung chùa bao
gồm cột, vì kèo, xà ngang, xà dọc và đều làm bằng gỗ. Cột chùa làm theo hình tròn
thon hai đầu theo kiểu truyền thống và được kê trên những viên đá táng tròn rất
chắc chắn. Nền chùa lát bằng gạch. Cửa chùa làm gỗ kiền kiền chắc chắn và luôn
đóng. Tường chùa xây bằng gạch. Mặt tiền chùa xây dựng khang trang, hai bên tả
hữu chùa là hai lầu chuông và lầu trống. Mái chùa lợp ngói âm dương, và được làm
theo lối hai tầng mái hơi uốn cong ở cầu đao, tạo dáng vẻ mềm mại và thanh thoát
cho kiến trúc chùa. Ngay trên mặt tiền gian chính diện của chùa, có biển hình chữ
nhật sơn son, viết bằng chữ Hán màu vàng có nghĩa là “Chùa Phước Khánh”. Hai
bên tả hữu biển tên chùa là hai bức tranh phong cảnh. Chùa tọa lạc trên một nền sân
cao hơn thế đất khu vực xung quanh khoảng 1 m. Sân chùa tráng xi măng rất sạch
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-

sẽ. Xung quanh chùa có tường bao bằng gạch. Cổng tam quan, xây dựng rất bề thế
theo lối kiến trúc lầu gác hai tầng. Bên trên lối đi giữa, có biển hình cuốn thư ghi
tên chùa bằng chữ quốc ngữ “Phước Khánh tự”. Sau cổng tam quan, phía bên phải
tọa lạc tượng Phật Quan Thế Âm Bồ tát lộ thiên.
+ Điện thờ bố trí đơn giản nhưng rất trang nghiêm: Gian giữa, thờ Phật Thích ca
mầu ni, hai gian tả hữu chùa thờ Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế chí.
Như vậy, sự hiện diện của ngôi chùa là bằng chứng sinh động về những thăng trầm
của lịch sử địa phương và lòng tôn sùng Phật pháp của các thành viên trong làng.
Các giá trị mỹ thuật và niên đại mỹ thuật:
Đây là ngôi chùa được tu bổ lại trên cơ sở ngôi nhà ở được Phật tử cúng giường.
Bên trong chính điện, trang trí chạm thủng các hoa văn hình học. Có giá trị nhất về
mỹ thuật là trang trí bên ngoài chùa và cổng tam quan: Ở trên nóc mái, chính giữa,
trang trí phù điêu đắp nổi “hình lưỡng long chầu bánh xe Phật giáo”, thể hiện khát
vọng an bình và mưa thuận gió hòa. Hai đầu nóc trang trí hình đuôi rồng. Ở hai đầu
hồi được trang trí hình hoa lá. Phía mặt tiền của chùa các bờ mái trang trì đường
điềm rất đẹp mắt. Mặt tiền chùa và cổng tam quan làm theo lối lầu gác và trang trí
đắp nổi các phù điêu hoa văn hoa lá cách điệu. Ngoài ra, 2 bên tả hữu của biển tên
đình, trang trí hai bức tranh phong cảnh được vẽ trực tiếp vào tường đình.
Nhìn chung, đây là ngôi chùa không lớn về quy mô nhưng lối kiến trúc độc đáo và
kết hợp với trang trí phù hợp, đã tạo sự bề thế và khang trang cho ngôi chùa. Chùa
có vai trò quan trọng đối với tam linh của bà con nơi làng quê luôn bị tác động bởi
thiên tai này.

d. Các giá trị cổ vật và giá trị xếp hạng
-

Số lượng và chất lượng các cổ vật: Không
Giá trị được xếp hạng (quốc tế, quốc gia, địa phương, thời gian được xếp hạng): Chưa.

e.Nhân vật được tôn thờ và những người có công xây dựng trùng tu
-

Nhân vật được tôn thờ: Các chư vị Phật Thích ca Mầu ni, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ
Tát Đại Thế chí.
Những người có công xây dựng: Dân làng An Quán nay là thôn Đông Khương 1.
Những người có công trùng tu: Đông đảo Phật tử là cư dân làng và Ông Hồ Tề.
Những người có công gìn giữ: Sư Thích Như Tú – Sư trụ trì chùa.

f.Chất lượng môi trường sống tại khu vực có di tích
Nhìn chung, trong lành và yên tĩnh của cảnh làng quê làm nông trồng lúa, cây hoa màu,
làm nghề thủ công kết hợp thương mại qui mô nhỏ.

g. Thực trạng tổ chức quản lý, bảo vệ, tôn tạo và khai thác di tích
-

Thực trạng tổ chức quản lý: Địa phương quan tâm tuyên truyền và khuyến khích dân
làng gìn giữ.
Thực trạng bảo vệ: Khá tốt.
Thực trạng tôn tạo: Khá tốt.
Thực trạng khai thác: Chưa

h. Tính hấp dẫn, tính an toàn, tính bền vững, tính thời vụ và tính liên kết
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a. Tính hấp dẫn:
 Ngôi đình cổ có từ thời Vua Cảnh Hưng.
 Là di tích lịch sử văn hóa có bề dầy lịch sử, minh chứng tiêu biểu cho một giai đoạn
thăng trầm của lịch sử quốc gia nói chung và địa phương nói riêng và đại diện cho sinh
hoạt Phật giáo dòng Lâm tế ở miền Trung. Đây là tài nguyên văn hóa rất có giá trị cần
được bảo vệ và tôn tạo.
 Khả năng thu hút đối tượng khách: Khách nghiên cứu, tham quan, khách hàng hương
về cửa Phật. Với các loại hình du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch làng nghề, du
lịch làng quê.
b. Tính an toàn:
Hiện tại, xét về tính an toàn (an toàn về sinh thái và xã hội), chúng tôi nhận thấy
khá tốt. Nhưng nhìn chung cũng như mọi vùng quê khác của Việt Nam, người dân khá
hiếu kỳ, nên cần tuyên truyền giải thích cho người dân và xây dựng văn hóa ứng xử tốt
với du khách. Đồng thời cần có qui hoạch tốt và triển khai thực hiện tôn trọng quy hoạch,
có kiểm soát tốt để đảm bảo sự an toàn về sinh thái và xã hội.
c. Tính bền vững
- Chùa tọa lạc ở vùng đất không ổn định. Hằng năm, chùa luôn bị tác động trực tiếp của
mưa bão ngập lụt nên có nguy cơ cao về sự bền vững công trình.
- Phát triển du lịch, khả năng ô nhiễm tiếng ồn phá vỡ sự không gian tĩnh mịch, tôn
nghiêm của kiến trúc tâm linh: cao
- Phát triển du lịch khả năng gây ra sự xói mòn giá trị văn hóa truyền thống, phá vỡ
khung cảnh yên bình của làng quê thuần nông có kết hợp làm nghề thủ công của cư
dân địa phương: cao.
- Xung đột lợi ích các bên.
d. Tính thời vụ
Mùa mưa bão sẽ là mua vắng khách (thường là tháng 9, 10 AL).

i. Tính liên kết (khả năng liên kết với các điểm du lịch khác)
Du lịch văn hóa, du lịch sinh thái của các làng lân cận. Đặc biệt, khả năng liên kết với
trung tâm du lịch Hội An, Mỹ Sơn và Đà Nẵng khá cao.

j. Giá trị khai thác trong du lịch
a. Ý tưởng về những dịch vụ có thể tổ chức và đối tượng khách
Dịch vụ
Đối tượng Thu nhập Thời gian th.quan
Quy mô tối
khách
trực tiếp
Tối đa - Tối thiểu
đa cùng lúc
Tham
quan

Quốc tế

30 phút

10 - 15

Nghiên
cứu

Việt Nam

1h

20

Qmô tđa/năm
(để ptriển
bvững)
Khoảng 1
triệu lượt
khách/năm
1triệu lượt
khách/năm
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b. Nhu cầu đầu tư
- Đầu tư cho điểm thu hút: Đầu tư tôn tạo, đầu tư cho dịch vụ, đầu tư để bảo tồn do khai
thác (Quy mô đầu tư, tính cấp bách, thời gian hoàn thành, định hướng về nguồn đầu
tư,…):
+ Cần cấp bách đầu tư tôn tạo nâng cấp các các hạng mục của chùa. Trồng cây cối sân
vườn ngôi chùa.
+ Thời gian thực hiện càng sớm càng tốt.
+ Nguồn đầu tư: Cúng giường của bà con Phật Tử trong và ngoài địa phương.
- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác tài nguyên (Quy mô đầu tư, tính cấp bách, thời
gian hoàn thành, định hướng về nguồn đầu tư,…):
+ Cải tạo cảnh quan xung quanh, xây dựng hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hệ
thống cấp nước.
+ Cải tạo đường bê tông rộng 6 m đi qua trước đình.
Nguồn thông tin
Ông Đoàn Công Bá, Nguyễn Khỏe và Nguyễn Công Linh kể lại.

2. Đình Làng An Quán
a. Các đặc điểm về vị trí, diện tích, cảnh quan, khí hậu
-

-

Tên gọi khác: Không
Vị trí: Đình làng An Quán thuộc thôn Đông Khương 1, xã Điện Phương, Huyện Điện
Bàn. Cũng như bao ngôi đình khác ở Việt Nam, đình quay về hướng Tây Nam –
hướng bờ sông Thu Bồn và cách bờ sông khoảng 20m. Phía trước đình có dãy tre làng
bao bọc. Tất cả tạo nên cảnh yên bình của cảnh quê nơi đây. Đình nằm cách Trung tâm
hành chính tỉnh lỵ Quảng Nam 45km về phía Nam theo đường bộ, cách Trung tâm
Thành phố Đà Nẵng về phía Bắc khoảng 28 km, và nằm giữa trục lộ của hai di sản văn
hóa thế giới: Phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn và các di tích văn hoá khác.
Diện tích: Ngôi đình hiện tọa lạc trên khu đất rất rộng, với tổng diện tích khoảng
khoảng 700 m2.

b. Lịch sử hình thành và phát triển
-

Đặc điểm thời kỳ xây dựng: Đình được xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 6 (tức năm
1746) dưới thời vua Lê Cảnh Hưng. Ngôi đình hiện tại được xây dựng lại vào khoảng
năm 2002. Đình là kiến trúc tâm linh là nơi thờ cúng thần Thành Hoàng làng của cư
dân làng An Quán (nay là thôn Đông Khương 1). Nhỏ nhắn và đơn sơ là vậy, nhưng
theo dòng thời gian, ngôi đình này đã mang những trọng trách rất lớn lao và đây cũng
là những điểm đặc biệt của ngôi đình này:
+ Khác với những ngôi đình khác của Việt Nam, đình An Quán, ngoài chức năng
là nơi thờ thần Thành Hoàng làng và nơi hội tụ các sinh hoạt văn hóa cộng đồng
của dân làng, từ khoảng đầu những năm 1950, đình An Quán còn là nơi thờ Phật.
Do chùa Phước Khánh bị hủy hoại, nên người ta đã tạm thỉnh Phật để thờ tại đình
này. Sau đó, đình “gánh” thêm trọng trách là nơi thờ Tiền Hiền làng. Hiện tại, đình
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-

chỉ còn đóng vai trò là nơi thờ cúng thần Thành Hoàng làng và thờ Vị Tiền hiền
làng.
+ Ngôi đình này cũng từng nơi đào tạo các nghệ nhân tuồng nổi tiếng cho miền Bắc
(Nghệ sĩ tuồng Tống Phước Phổ, Nguyễn la...).
Những lần trùng tu lớn: Trước những biến động của lịch sử (thời Tây Sơn) và tác động
của thiên tai (lũ lụt, sạt lở), đình đã nhiều lần bị phá hủy hoàn toàn. Tính đến này, đình
cũng đã nhiều lần và được phục dựng lại. Vị trí đầu tiên ngôi đình tọa lạc hiện đã nằm
sâu dưới lòng sông Sài Giang nay gọi là sông Thu Bồn, do sự sạt lở mạnh của bờ bắc
sông này. Do hạn chế về tài liệu in ấn và nhân chứng lịch sử, nên chưa số liệu đáng tin
cậy về các lần khởi công xây dựng lại đình này. Với nguồn tài liệu hiện có được thực
hiện bằng khảo sát điền dã, tạm thời niên đại các lần phục dựng lại ngôi đình này là:
Đình xây dựng lại lần nhất thời vua Gia Long. Năm 1968, đình bị bom Mỹ đánh sập
hoàn toàn. Ngôi đình hiện tại được dân làng phục dựng vào khoảng năm 2002. Cũng
tương tự như đình làng Đông Khương, qui mô đình An Quán hiện có khá khiêm tốn.
Nhưng đó là bằng chứng sinh động về kết quả đóng góp cả tiền của và công sức của tất
cả dân làng Đông Khương 1, của các chư họ tộc trong làng nhằm thể hiện lòng tri ân
những bậc tiền nhân và để kết nối và xây dựng khối đoàn kết của các thành viên trong
làng.

c. Đặc điểm về kiến trúc
-

-

Quy mô: Tổng diện tích khu đất đình tọa lạc khoảng 1000 m 2. Diện tích nội điện
khoảng 100 m2. Đình quay về hướng bờ sông.
Các giá trị kiến trúc và niên đại kiến trúc
+ Ngôi đình này hiện có niên đại là năm 2002. Đình hiện tại khá khang trang. Đình
làm theo lối nhà 3 gian không chái. Bộ khung đình bao gồm cột, vì kèo, xà ngang, xà
dọc và đều làm bằng bê tông. Cột đình có cấu trúc hình vuông, được đặt trên những
viên đá táng tròn rất chắc chắn. Nền đình được làm bằng gạch tráng men màu xanh
nhạt. Cửa đình làm gỗ kiền kiền và luôn đóng. Để thuận tiện cho việc trông coi và
hương khói trong đình, người ta mở lối đi bên bức tường hữu của đình. Thường lối đi
này cũng được đóng và khóa cẩn thận. Hai bên tả hữu mái hiên đình là hai lầu chiêng
trống, nhưng hiện vẫn để trống. Mái hiên đình đổ bê tông, được trụ bằng hai cột tròn
bê tông, sơn mà xanh lá mạ. Cột được kê bằng viên đá tảng. Mái đình lợp ngói xi
măng hình mũi tên. Tường đình xây bằng gạch. Đình làm theo lối chữ Nhất với mái
thẳng hơi vuốt cong ở cầu đao. Ngay trên tường chính diện của đình, có biển hình cuốn
thư nền sơn màu đỏ, viết bằng chữ quốc ngữ màu vàng “Đình An Quán”, không ghi
năm xây dựng. Xung quanh đình chưa có tường bao, chưa có cổng đình và chưa làm
sân đình. Phía trước là bức bình phong làm tiền án che chắn.
+ Trong đình, mỗi gian có 1 khóm thờ. Tổng cộng, đình có 3 khóm thờ mỗi khóm có
một bài vị, được tạc trực tiếp lên bức tường hậu. Riêng khóm thờ gian giữa được thiết
kế lùi sâu vào bên trong, nhằm tạo nên sự thâm nghiêm hơn của khóm thờ gian chính
điện. Tất cả khóm thờ đều thiết kế ở sát bức tường hậu và hướng ra cửa chính.
Lễ cúng thần Thành Hoàng làng và Tiền hiền được tổ chức vào ngày 16 tháng giêng
AL.
Các giá trị mỹ thuật và niên đại mỹ thuật:
Đây là ngôi đình thiết kế theo lối hiện đại, bên trong hoàn toàn không trang trí gì. Ở
trên nóc mái, chính giữa, trang trí phù điêu đắp nổi “hình lưỡng long triều nguyệt”, thể
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hiện khát vọng an bình và mưa thuận gió hòa. Hai đầu nóc trang trí hình đuôi rồng. Ở
hai đầu hồi được trang trí hình hoa lá. Phía mặt tiền của đình, phía 2 bên tả hữu của
biển tên đình, là hai bức tranh phong cảnh được vẽ trực tiếp vào tường đình. Bờ mái
mặt tiền của đình được tô điểm bằng các đường diềm mái theo hình răng cưa mềm
mại.
Nhìn chung, đây là ngôi đình ít được trang trí, nên ít có giá trị về mỹ thuật. Về kiến
trúc còn thiếu nhiều bộ phận (tường đình, cổng đình, sân đình,...), do không đủ kinh
phí xây dựng. Nhưng kiến trúc đình hiện có là bằng chứng về nỗ lực và niềm tự hòa
của người dân trong việc phục dựng kiến trúc có giá trị và bảo lưu các hoạt động văn
hóa tâm linh truyền thống.

d. Các giá trị cổ vật và giá trị xếp hạng
-

Số lượng và chất lượng các cổ vật: Không
Giá trị được xếp hạng (quốc tế, quốc gia, địa phương, thời gian được xếp hạng): Chưa.

e.Nhân vật được tôn thờ và những người có công xây dựng trùng tu
-

Nhân vật được tôn thờ: Thần Thành Hoàng làng, các vị Tiền Hiền, Hậu hiền.
Những người có công xây dựng: Dân làng An Quán nay là thôn Đông Khương 1.
Những người có công trùng tu: Dân làng An Quán nay là thôn Đông Khương 1.
Những người có công gìn giữ: Ông Nguyễn Khỏe thôn Đông Khương 1.

f.Chất lượng môi trường sống tại khu vực có di tích
So với những di tích khác tại thôn Đông Khương, di tích này hiện có chất lượng
cảnh quan và môi trường xung quanh yếu hơn. Do đình chưa có tường bao, sân
đình chưa làm, cỏ mọc um tùm. Vườn đình và sân đình là bãi thả trâu bò. Do vậy,
xung quanh đình hiện có khá nhiều bãi chất thải của trâu bò nên khá nhếch nhác và
phản cảm.

g. Thực trạng tổ chức quản lý, bảo vệ, tôn tạo và khai thác di tích
-

Thực trạng tổ chức quản lý: Địa phương quan tâm tuyên truyền và khuyến khích dân
làng gìn giữ.
Thực trạng bảo vệ: Trung bình.
Thực trạng tôn tạo: Trung bình.
Thực trạng khai thác: Chưa

h. Tính hấp dẫn, tính an toàn, tính bền vững, tính thời vụ và tính liên kết
a. Tính hấp dẫn:
 Ngôi đình cổ có từ thời Vua Gia Long.
 Là di tích có bề dầy lịch sử, minh chứng tiêu biểu cho một giai đoạn thăng trầm của
lịch sử quốc gia nói chung và địa phương nói riêng. Đây là tài nguyên văn hóa rất có
giá trị cần được bảo vệ và tôn tạo.
 Khả năng thu hút đối tượng khách: Khách nghiên cứu, tham quan. Với các loại hình du
lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch làng nghề, du lịch làng quê.
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b. Tính an toàn:
Hiện tại, xét về tính an toàn (an toàn về sinh thái và xã hội), chúng tôi nhận thấy
khá tốt. Nhưng nhìn chung cũng như mọi vùng quê khác của Việt Nam, người dân khá
hiếu kỳ, nên cần tuyên truyền giải thích cho người dân và xây dựng văn hóa ứng xử tốt
với du khách. Đồng thời cần có qui hoạch tốt và triển khai thực hiện tôn trọng quy hoạch,
có kiểm soát tốt để đảm bảo sự an toàn về sinh thái và xã hội.
c. Tính bền vững
- Đình làng An Quán tọa lạc ngay bờ sông. Với cấu trúc không bền vững của thềm đất
khu vực này và hằng năm, đình luôn bị tác động trực tiếp của mưa bão ngập lụt nên có
nguy cơ rất cao về sự bền vững công trình.
- Phát triển du lịch, khả năng ô nhiễm tiếng ồn phá vỡ sự không gian tĩnh mịch, tôn
nghiêm của kiến trúc tâm linh: cao
- Phát triển du lịch khả năng gây ra sự xói mòn giá trị văn hóa truyền thống, phá vỡ
khung cảnh yên bình của làng quê thuần nông có kết hợp làm nghề thủ công của cư
dân địa phương: cao.
- Xung đột lợi ích các bên.
d. Tính thời vụ: Mùa mưa bão sẽ là mua vắng khách (thường là tháng 9, 10 AL).
e. Tính liên kết (khả năng liên kết với các điểm du lịch khác): Du lịch văn hóa, du lịch sinh
thái của các làng lân cận. Đặc biệt, khả năng liên kết với trung tâm du lịch Hội An, Mỹ
Sơn và Đà Nẵng khá cao.

i. Giá trị khai thác trong du lịch
a. Ý tưởng về những dịch vụ có thể tổ chức và đối tượng khách
Dịch vụ
Đối tượng Thu nhập
Thời gian
Quy mô tối
Qmô tđa/năm (để
khách
trực tiếp th.quan Tối đa đa cùng lúc
ptriển bvững)
- Tối thiểu
Tham
Quốc tế
30 phút
10 - 15
Khoảng 1 triệu lượt
quan
khách/năm
Nghiên
cứu

Việt Nam

1h

20

1triệu lượt
khách/năm

b. Nhu cầu đầu tư
- Đầu tư cho điểm thu hút: Đầu tư tôn tạo, đầu tư cho dịch vụ, đầu tư để bảo tồn do khai
thác:
+ Cần cấp bách đầu tư tôn tạo các hạng mục còn thiếu (cổng, tường rào, sân đình, bình
phong,..). Trồng cây cối sân vườn ngôi đình.
+ Thời gian thực hiện càng sớm càng tốt.
+ Dự tính nguồn vốn cần thiết cho các hạng mục đầu tư tôn tạo khoảng 1 tỷ.
+ Nguồn đầu tư: Nhà nước và nhân dân cùng làm.
- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác tài nguyên:
+ Cải tạo môi trường cảnh quan xung quanh, xây dựng hệ thống chiếu sáng, hệ thống
thoát nước, hệ thống cấp nước.
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+ Cải tạo đường bê tông rộng 6 m đi qua trước đình.

Nguồn thông tin
Ông Đoàn Công Bá, Nguyễn Khỏe và Nguyễn Công Linh kể lại.

3. Đình Làng Đông Khương
a. Các đặc điểm về vị trí, diện tích, cảnh quan, khí hậu
-

-

Tên gọi khác: Không
Vị trí: Đình làng Đồng Khương thuộc thôn Đông Khương 1, xã Điện Phương, Huyện
Điện Bàn. Nằm cách Trung tâm hành chính tỉnh lỵ Quảng Nam 45km về phía Nam
theo đường bộ, cách Trung tâm Thành phố Đà Nẵng về phía Bắc khoảng 28 km, và
nằm giữa trục lộ của hai di sản văn hóa thế giới: Phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn
và các di tích văn hoá khác.
Diện tích: Trước đây, ngôi đình tọa lạc trên khu đất rất rộng, với tổng diện tích khoảng
3000 m2, nhưng nay chỉ còn khoảng 500 m2.

b. Lịch sử hình thành và phát triển
-

-

Đặc điểm thời kỳ xây dựng: Đình được xây dựng vào năm Thành Thái 16 (tức năm
1905). So với hiện tại, qui mô đình khá khiêm tốn, nhưng tựu trung lại đó là bằng
chứng sinh động về kết quả đóng góp cả tiền của và công sức của tất cả dân làng Đông
Khương 1, của các chư họ tộc trong làng nhằm một mục đích tri ân những bậc tiền
nhân và để kết nối và xây dựng khối đoàn kết của các thành viên trong làng.
Những lần trùng tu lớn:

c. Đặc điểm về kiến trúc
-

Quy mô: Tổng diện tích khu đất đình tọa lạc khoảng 500 m 2. Diện tích nội điện
khoảng 100 m2. Đình quay về hướng Tây Bắc.
Các giá trị kiến trúc và niên đại kiến trúc
+ Ngôi đình này hiện có niên đại là nămThành Thái 16. Đình bị xuống cấp rất trầm
trọng. Đình làm theo lối nhà 3 gian 2 chái. Bộ khung đình làm hoàn toàn bằng gỗ mít,
với bộ vì kèo, xà ngang, xà dọc và có 24 cột gỗ mít được đặt trên những viên đá táng
hình bát giác rất chắc chắn. Cửa đình làm theo lối cửa cổ “cửa buồng khoa” luôn rộng
mở. Mái đình lợp ngói âm dương. Tường đình xây bằng gạch. Đình làm theo lối chữ
Nhất với mái thẳng hơi vuốt cong ở cầu đao. Ngay trên tường chính diện của đình, có
biển bằng chữ Hán ghi năm xây dựng và tên đình: Đình làng Đông Khương, năm
Thành Thái thứ 16 (tức năm 1905). Đình được bao bọc bằng tường bao, nay chỉ còn
dấu tích. Cổng ngõ làm theo hình cuốn thư, bằng gạch. Bên trên cổng có biển đề 4 chữ
Hán có nghĩa là Đình làng Đông Khương. Sân đình tráng vôi vữa nhưng đã hư hỏng
nặng nề. Nằm cách sau cổng đình khoảng 5 m là bức bình phong che chắn nội điện có
hình cuốn thư.
+ Trong đình, mỗi gian có 1 khóm thờ. Tổng cộng, đình có 3 khóm thờ mỗi khóm có
một bài vị. Tất cả khóm thờ đều thiết kế ở sát bức tường hậu, hướng ra cửa chính. Gian
giữa đặt khóm thờ sát bức tường hậu và bàn thờ hương án. Sát hai bức tường tả hữu
của đình có đặt hai bài vị, không có khóm thờ. Ngoài ra, trên hai tường này có đặt hai
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bia khắc bằng chữ Hán, ghi lại công đức của những người đã có công xây dựng đình.
Trên xà dọc ngôi đình, treo 8 bức biển sơn son, thiếp vàng. Ở các hàng cột hậu có
trang trí 3 đôi câu đối cổ. Đình thờ vị thần Thành Hoàng làng và thờ vị Tiền hiền, và
Quan Võ. Hai chiếc trống cái cũng được để trong đình để đánh vang lên theo nhịp ngũ
liên thúc giục dân làng về đình tụ họp bàn tính công việc của làng vào những dịp quan
trọng…
Ngày kỵ tiền hiền làng hàng năm là ngày 10 tháng 3 và ngày 10 tháng 7.
- Các giá trị mỹ thuật và niên đại mỹ thuật:
Để tạo thẩm mỹ cho đình, các nghệ nhân dân gian xưa đã chú ý trang trí cho đình, cụ
thể: + Bộ vì kèo chạm chỉ giáp gim, trên các khóm thờ trang trí vật linh và hoa lá. Ở
trên nóc mái, chính giữa, trang trí phù điêu đắp nổi “hình lưỡng long triều nguyệt”, thể
hiện khát vọng an bình và mưa thuận gió hòa. Hai đầu nóc trang trí hình đuôi rồng. Ở
hai đầu hồi được trang trí hình hoa lá và hoa văn hình học. Trên bức bình phong án
ngữ giữa sân đình trang trí hình hoa lá và chữ Thọ.
Nhìn chung, điêu khắc trang trí đình làng Đông Khương không cầu kỳ như các đình
làng Bắc Bộ, phản ánh một tâm hồn hết sức bình dị và lối sống mộc mạc của người
dân nơi đây. Đề tài trang trí mang đậm tính chất nghệ thuật dân gian. Những nhà điêu
khắc dân gian xuất thân từ nông dân đã đưa vào đình làng những hình ảnh gần gũi với
cuộc sống thực phản ánh với khát vọng sống của họ với một phong cách rất riêng.

d. Các giá trị cổ vật và giá trị xếp hạng
-

Số lượng và chất lượng các cổ vật: Không
Giá trị được xếp hạng (quốc tế, quốc gia, địa phương, thời gian được xếp hạng): Chưa.

e.Nhân vật được tôn thờ và những người có công xây dựng trùng tu
-

Nhân vật được tôn thờ: Thần Thành Hoàng làng, các vị Tiền Hiền, Hậu hiền và Quan
Võ.
Những người có công xây dựng: Dân làng Đông Khương
Những người có công trùng tu: Dân làng Đông Khương.
Những người có công gìn giữ: Dân làng Đông Khương.

f.Chất lượng môi trường sống tại khu vực có di tích
Nhìn chung, trong lành và yên tĩnh của cảnh làng quê làm nông trồng lúa, cây hoa màu,
làm nghề thủ công kết hợp thương mại qui mô nhỏ.

g. Thực trạng tổ chức quản lý, bảo vệ, tôn tạo và khai thác di tích
-

Thực trạng tổ chức quản lý: Địa phương quan tâm tuyên truyền và khuyến khích dân
làng gìn giữ.
Thực trạng bảo vệ: Rất kém.
Thực trạng tôn tạo: Rất kém
Thực trạng khai thác: Chưa

h. Tính hấp dẫn, tính an toàn, tính bền vững, tính thời vụ và tính liên kết
a. Tính hấp dẫn
 Ngôi đình cổ có từ thời Vua Thành Thái thứ 16.
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 Là di tích có bề dầy lịch sử, minh chứng tiêu biểu cho một giai đoạn thăng trầm của
lịch sử quốc gia nói chung và địa phương nói riêng. Đây là tài nguyên văn hóa rất có
giá trị cần được bảo vệ và tôn tạo.
 Khả năng thu hút đối tượng khách: Khách nghiên cứu, tham quan. Với các loại hình
du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch làng nghề, du lịch làng quê.
b. Tính an toàn
Hiện tại, xét về tính an toàn (an toàn về sinh thái và xã hội), chúng tôi nhận thấy
khá tốt. Nhưng nhìn chung cũng như mọi vùng quê khác của Việt Nam, người dân khá
hiếu kỳ, nên cần tuyên truyền giải thích cho người dân và xây dựng văn hóa ứng xử tốt
với du khách. Đồng thời cần có qui hoạch tốt và triển khai thực hiện tôn trọng quy hoạch,
có kiểm soát tốt để đảm bảo sự an toàn về sinh thái và xã hội.
c. Tính bền vững
- Đình làng Đông Khương hiện xuống cấp rất nặng nề, có nguy cơ bị sụp đổ. Hơn nữa,
đình tọa lạc ở làng quê có cấu trúc đất bồi tụ, vùng trũng thấp. Hằng năm, đình luôn bị
tác động trực tiếp của mưa bão ngập lụt nên có nguy cơ rất cao về sự sup đồ công
trình.
- Phát triển du lịch, khả năng ô nhiễm tiếng ồn phá vỡ sự tĩnh lặng, tôn nghiêm của kiến
trúc tâm linh: cao
- Phát triển du lịch khả năng gây ra sự xói mòn giá trị văn hóa truyền thống, phá vỡ
khung cảnh yên bình của làng quê thuần nông có kết hợp làm nghề thủ công của cư
dân địa phương: cao.
- Xung đột lợi ích các bên.
i. Tính thời vụ: Mùa mưa bão sẽ là mua vắng khách (thường là tháng 9, 10 AL).
e. Tính liên kết (khả năng liên kết với các điểm du lịch khác): Du lịch văn hóa, du lịch
sinh thái của các làng lân cận. Đặc biệt, khả năng liên kết với trung tâm du lịch Hội
An, Mỹ Sơn và Đà Nẵng khá cao.

i. Giá trị khai thác trong du lịch
a. Ý tưởng về những dịch vụ có thể tổ chức và đối tượng khách
Dịch vụ
Đối tượng Thu nhập Thời gian th.quan
Quy mô tối
khách
trực tiếp
Tối đa - Tối thiểu
đa cùng lúc
Tham
quan

Quốc tế

30 phút

20

Nghiên
cứu

Việt Nam

1 h 30

20

Qmô tđa/năm
(để ptriển
bvững)
1 triệu lượt
khách/năm
1triệu lượt
khách/năm

b. Nhu cầu đầu tư
- Đầu tư cho điểm thu hút: Đầu tư tôn tạo, đầu tư cho dịch vụ, đầu tư để bảo tồn do khai
thác (Quy mô đầu tư, tính cấp bách, thời gian hoàn thành, định hướng về nguồn đầu
tư,…):
+ Cần cấp bách đầu tư tôn tạo để bảo vệ di tích. Trồng cây cối sân vườn ngôi đình.
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+ Thời gian thực hiện càng sớm càng tốt.
+ Nguồn đầu tư: Nhà nước và nhân dân cùng làm.
- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác tài nguyên (Quy mô đầu tư, tính cấp bách, thời
gian hoàn thành, định hướng về nguồn đầu tư,…):
+ Cải tạo cảnh quan xung quanh; Cải tạo đường bê tông rộng 6 m đi qua trước đình; Xây
dựng hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống nước sạch phục vụ đời sống
người dân và du lịch.
+ Nguồn dự kiến: Vốn vay.

Nguồn thông tin
Anh Đoàn Công Bá và anh Nguyễn Văn Tiếp kể lại.

4. Miếu Thờ Bà Đoàn Quý Phi
a. Các đặc điểm về vị trí, diện tích, cảnh quan, khí hậu
-

-

Tên gọi khác: Nhà thờ Đức bà Hiếu Chiêu Hoàng hậu
Vị trí: Miếu thờ Bà thuộc tọa lạc tại thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương, Huyện
Điện Bàn. Nằm cách Trung tâm hành chính tỉnh lỵ Quảng Nam 45km về phía Nam
theo đường bộ, cách Trung tâm Thành phố Đà Nẵng về phía Bắc khoảng 28 km, và
nằm giữa trục lộ của hai di sản văn hóa thế giới: Phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn
và các di tích văn hoá khác.
Diện tích: Miếu tọa lạc trên tổng diện tích khoảng 1410 m 2. Được chia thành 2 khu,
Miếu thờ Bà và khu nhà của hậu duệ của Bà là bà Nguyễn Thị Hường.

b. Lịch sử hình thành và phát triển
-

Đặc điểm thời kỳ xây dựng: Miếu thờ Bà được chúa Nguyễn Phúc Hiền xây dựng.
Những lần trùng tu lớn : Từ khi thành lập cho đến nay, Miếu đã qua nhiều lần trùng tu
lớn. Dù vậy, ngôi miếu vẫn giữ được nét khang trang qua phong cách kiến trúc và
trang trí truyền thống của dòng tộc họ Đoàn:
+ Vào năm Chánh Hòa, đời vua Lê Duy Tông, một trận lụt lớn đã xói lở đất hai bên bờ
sông Sài Giang (nay gọi là sông Thu Bồn) vào đến giữa làng, ngôi từ đường thờ Bà bị
hủy hoại hoàn toàn. Vì vậy, đến đời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, truy tôn Bà là
“Trinh Thục Từ Tỉnh Huệ Phi” và sắc lập lại ngôi Miếu.
+ Đến thời Tây Sơn, do binh chiến hỗn loạn, ngôi miếu này lại bị phá hủy. Đến thời
vua Gia Long (1802), đã tôn bà là “Trinh Thục Từ Tĩnh Mẫn Duệ Kính Hiếu Chiêu
Hoàng Hậu”. Đồng thời, vua cấp sắc lập lại Miếu thờ Bà tại làng Đông Giáp, thuộc
Phủ Điện Bàn.
+ Thời vua Tự Đức, do lụt lớn gây xói lở đến giữa làng, đã cuốn trôi toàn bộ Miếu thờ
Bà. Vua Thành Thái lục niên (1893), đã cấp 1000 lạng bạc, và cho xây dựng lại tại
Miếu tại làng Đông Giáp (tức thôn Đông Khương ngày nay). Tồn tại, sau hơn 100
năm, Miếu thờ Bà đã xuống cấp trầm trọng. Nên anh em ông Đoàn Công Bá hậu duệ
đời thứ 13 đã nỗ lực vận động tiền của trong dòng họ hiện sống tại địa phương và cả
trong nam ngoài bắc để trùng tu lại ngôi miếu vào năm 2000. Đây được xem là đợt đại
trùng tu cuối cùng cho đến thời điểm này.
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c. Đặc điểm về kiến trúc
-

-

Quy mô: Miếu thờ Bà có tổng diện tích là 1410 m 2. Trong đó, chia thành 2 khu vực,
khu nhà ở của gia đình cháu hậu duệ của Bà và Miếu thờ Bà. Ngôi Miếu thờ Bà có nội
thất là 15m x 7,5 m, quay về hướng Đông Nam. Hiện nay, trong ngôi Miếu có 3 khóm
thờ, mỗi khóm đặt một bài vị. Tất cả án thờ đều thiết kế ở sát bức tường hậu ngôi
Miếu, hướng ra cửa chính. Trong đó, khóm thờ Bà đặt ở gian giữa, Bài vị được đặt rất
trang trọng trên cỗ ngai với hai bên có tựa chạm đầu rồng, sơn son. Liền ngay trước
khóm thờ Bà, vị trí thấp hơn là án thờ Bài vị anh trai của Bà, 2 khóm thờ gian tả hữu
thờ 2 cháu nội - gọi Bà bằng cô ruột. Ngoài ra, trong Miếu còn có hai án thờ nhỏ hơn
(không có khóm) nằm sát hai bức tường tả hữu của miếu đặt vuông góc án thờ Bà là án
thờ 2 cháu hàng thấp hơn.
Các giá trị kiến trúc và niên đại kiến trúc
+ Ngôi Miếu này được xây dựng từ thời chúa Nguyễn Phúc Tần. Đến nay đã qua nhiều
lần đại trùng tu. Miếu hiện tại rất khang trang đặt trên nền miếu cao 5 cấp Miếu hiện
có niên đại năm 2000 - Đây năm đại trùng tu cuối cùng tính đến thời điểm hiện nay.
Miếu làm theo lối chữ Nhất với mái cong hình thuyền, được bao bọc bằng tường bao,
cổng ngõ làm bằng gạch và xi măng. Cổng theo lối cổng nhà ở dân gian, phía trước
bức bình phong che chắn.
+ Kiến trúc Miếu được làm theo lối nhà dân gian truyền thống 3 gian và 2 chái nhỏ.
Tất cả bố trí theo chiều dọc. Toàn bộ khung chịu lực ngôi miếu làm bằng vật liệu bê
tông giả gỗ, cột tròn thon vuốt về hai đầu, đặt trên các viên đá tảng. Mái lợp ngói mũi
tên và nền lát gạch tráng men. Cửa gỗ lồng kính ở 3 gian chính nên không tạo sự u tịch
của không gian thờ cúng. Lối kiến trúc này đã tạo không gian ấm cúng và gần gũi. Các
cửa chính thường đóng, chỉ sử dụng những khi có tế lễ lớn. Ngoài ra, miếu còn có 1
cửa bên, nằm ở hướng nam. Cửa này nhỏ bằng ½ cửa chính ở mỗi gian và là lối đi
chính để vào miếu.
- Các giá trị mỹ thuật và niên đại mỹ thuật:
Nhìn chung, Miếu trang trí khá công phu bằng mảnh ghép sành sứ tráng men, các
bức phù điêu và trang phong cảnh. Tất cả thể hiện sự trang nghiêm, sự tôn vinh và
lòng kính trọng Bà của hậu duệ và khát vọng về những điều tốt đẹp của con cháu. Chủ
đề trang trí là tứ linh thể hiện vị thế của Bà là Quý phi thời chúa Nguyễn.
+ Trên bức bình phong, mặt tiền, trang trí trang trí các đề tài rồng phun nước và cá
chép, hạc đứng trên lưng rùa. Biểu trưng về công đức “khai cơ dòng tộc- Tiền hiền ”,
và khát vọng về sự trường tồn và siêu thoát Mặt hậu của bức bình phong, trang trí lân
và.
+ Nóc miếu trang trí lưỡng long vờn nguyệt. Khác những kiến trúc tâm linh khácthường là lưỡng long chầu nguyệt. Biểu trưng tâm hồn thi sĩ của Bà lúc đương thời.
Trên các góc cầu đao của miếu trang trí tứ quý “Long”, “Ly”, “Quy”, “phượng”,
“kiếm” và “nghiên bút”. Chim phương tượng trưng cho khát vọng về thái bình và vẻ
đẹp, sự mềm mại, thanh lịch và vẻ duyên dáng cho phái đẹp của tầng lớp quý phái.
Hai cột lớn ở hiên rất bề thế, trang trí khảm sành sứ tráng men hai hình rồng 5 móng,
thể hiện chủ nhân của ngôi miếu thuộc hàng vua chúa. Hai con rồng được tạo dáng uốn
lượn ngược chiều nhau vòng theo hai cột nâng mái hiên, thể hiện khát vọng về hài hòa
âm dương. Trên hai bức tường của gian và trồng, trang trí 2 chữ thọ. Bên trên cửa
chính của miếu là bức hoành phi hình dạng cuốn thư có đề 8 chữ Hán, có nghĩa là “
Đền thờ Đức Bà Hiếu Chiêu Hoàng hậu”.
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+ Nội thất miếu ngay trên xà dọc của 3 gian thờ, trang trí 3 cặp lưỡng long chầu nguyệt
được thiếp vàng, đã tạo sự lộng lẫy cho không gian thờ tự. Trên hai cột của gian chính
thờ Bà trang trí hai câu đối, viết bằng chữ Hán “Thi Châu Bộ Địa Dư Đồ Thánh Mẫu
khai cơ truyền Nam sử” và “Phục Tự Dương Bắc Hạ Xứ Tôn Lăng Kế Tập Tráng
Đông Châu”, nhằm ca ngợi công đức của Bà và việc tôn kính thờ phụng Bà của các thế
hệ con cháu.
+ Trên mỗi gian đối diện với khóm thờ có treo biển sơn màu đỏ chữ thiếp vàng. Trong
đó, đáng chú ý bức biển treo trên gian giữa đối diện khóm thờ Bà, có ghi là “Hộ Quốc
Tý Dân”. Đây là sắc phong của vua Nguyễn cho ông Nội của Bà, tiền hiền làng. Vì
thế, hai cột của gian chính, có trang trí cặp câu đối có nội dung ca ngợi bậc tiền hiền.

d. Các giá trị cổ vật và giá trị xếp hạng
-

Số lượng và chất lượng các cổ vật: Không
Giá trị được xếp hạng (quốc tế, quốc gia, địa phương, thời gian được xếp hạng): Chưa.

e.Nhân vật được tôn thờ và những người có công xây dựng trùng tu
- Nhân vật được tôn thờ: Đức Bà Hiếu Chiêu Hoàng Hậu, còn gọi là Bà Đoàn Quý Phi.
Tên thật là Đoàn Thị Ngọc. Bà là chính phu nhân của Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan và
là mẹ của Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần. Bà là con gái út của Ngài Thạch Quận Công
Đoàn Công Nhạn. Bà sinh vào năm 1601 tại Đông Yên Châu, nay là thôn Đông Khương
2. Tương truyền, Bà là thiếu nữ xinh đẹp, đôn hậu và có tài thơ văn.
+ Theo tài liệu của gia tộc – dịch từ gia phả của gia tôn, thì trong sách Đại Nam nhất
thống chí có viết rằng “Bà là người minh mẫn, trong sáng,..., tú mị, trinh thuần”. Bà là
người có công lớn trong việc khuyến khích dân làng trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa ở
xứ Đàng Trong, nên Bà được dân gian Quảng Nam tôn xưng bà là “Bà Chúa Tàm Tang”.
+ Bà mất ngày 17/5 năm Tân Sửu (1661), hưởng thọ 60 tuổi, tại Dinh Trấn Thanh Chiêm
xưa. Chúa Hiền an táng mẹ tại Gò Cốc Hùng (Chiêm Sơn) và xây lăng cho mẹ, và đặt tên
“Vĩnh Diên”. Đồng thời, Chúa đã ban sắc lập từ đường để thờ mẹ ngay khu đất giữa làng,
phong cấp 5 mẫu tự đường tại địa bộ Phú Tran, quế Xuân (Quế sơn hiện nay) và chọn con
cháu dòng trưởng của Ngài Sâm Oai hầu Đoàn Công Quảng (Anh ruột của Bà) được kế
thế tập thọ đội lăng, lo việc tế tự cho Bà.
- Những người có công xây dựng: Chúa Nguyễn Phúc Hiền là con trai Bà, là người khởi
công xây lăng thờ Bà.
- Những người có công trùng tu: Vào năm Chánh Hòa, đời vua Lê Duy Tông, một trận
lụt lớn đã xói lở đất hai bên bờ sông Sài Giang (nay gọi là sông Thu Bồn) vào đến
giữa làng, ngôi từ đường thờ Bà bị hủy hoại hoàn toàn. Vì vậy, đến đời Võ Vương
Nguyễn Phúc Khoát, truy tôn Bà là “Trinh Thục Từ Tỉnh Huệ Phi” và sắc lập lại ngôi
từ đường này. Nhưng đến thời Tây Sơn, do binh chiến hỗn loạn, ngôi miếu này lại bị
phá hủy. Vua Gia Long đã tôn bà là “Trinh Thục Từ Tĩnh Mẫn Duệ Kính Hiếu Chiêu
Hoàng Hậu”. Đồng thời, vua cấp sắc lập lại ngôi từ đường thờ Bà tại làng Đông Giáp,
thuộc Phủ Điện Bàn. Dưới thời vua Thành Thái lục niên (1893), Miếu thờ Bà lại bị xói
lở và nước cuốn trôi, nên vua đã cấp 1000 lạng bạc, và cho phục dựng lại tại làng
Đông Giáp (tức thôn Đông Khương ngày nay). Sau hơn 100 năm, ngôi miếu thờ Bà đã
xuống cấp trầm trọng. Nên ông Đoàn Công Bá hậu duệ đời thứ 13 đã nỗ lực vận động
tiền của trong dòng họ hiện sống tại địa phương và cả trong nam ngoài bắc để trùng tu
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lại ngôi miếu vào năm 2000. Đây được xem là đợt đại trùng tu cuối cùng cho đến thời
điểm này.
Những người có công gìn giữ: Theo thời gian, Miếu thờ Bà được các thế hệ hậu duệ
gìn giữ rất công phu. Thế hệ đương đại, có nhiều người có công đối với gìn giữ ngôi
miếu này: Trước hết, Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát; tiếp đến là vua Gia Long; tiếp
đến là vua Thành Thái, và hậu duệ đời thứ 13 là anh em ông Đoàn Công Bá các con
cháu dòng họ Đoàn trên khắp đất nước có gốc ở làng Đông Khương 2, hiện đang
phụng thờ Bà.

f.Chất lượng môi trường sống tại khu vực có di tích
Nhìn chung, trong lành và yên tĩnh của cảnh làng quê làm nông trồng lúa, cây hoa
màu, làm nghề thủ công kết hợp thương mại qui mô nhỏ.

g. Thực trạng tổ chức quản lý, bảo vệ, tôn tạo và khai thác di tích
-

Thực trạng tổ chức quản lý: Địa phương quan tâm tuyên truyền và khuyến khích gia
tộc gìn giữ, viết báo cáo tham dự các sự kiện văn hóa có liên quan.
Thực trạng bảo vệ: Tốt
Thực trạng tôn tạo: Tốt
Thực trạng khai thác: Chưa

h. Tính hấp dẫn, tính an toàn, tính bền vững, tính thời vụ và tính liên kết
a. Tính hấp dẫn
 Ngôi miếu rất khang trang, xây dựng chắc chắn.
 Là di tích có bề dầy lịch sử, ca ngợi công đức của Bà cùng gia tộc. Đồng thời, miếu
cũng minh chứng tiêu biểu cho một giai đoạn thăng trầm của lịch sử quốc gia nói
chung và địa phương nói riêng. Đây là tài nguyên văn hóa độc đáo – gắn liền với nhân
vật được tôn thờ thuộc vào giai đoạn mở cõi đất phương Nam của các chúa Nguyễn.
 Khả năng thu hút đối tượng khách: Khách nghiên cứu, tham quan. Với các loại
hình du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch làng nghề, du lịch làng quê.
b. Tính an toàn
Hiện tại, xét về tính an toàn (an toàn về sinh thái và xã hội), chúng tôi nhận thấy
khá tốt. Nhưng nhìn chung cũng như mọi vùng quê khác của Việt Nam, người dân khá
hiếu kỳ, nên cần tuyên truyền giải thích cho người dân và xây dựng văn hóa ứng xử tốt
với du khách. Đồng thời cần có qui hoạch tốt và triển khai thực hiện tôn trọng quy hoạch,
có kiểm soát tốt để đảm bảo sự an toàn về sinh thái và xã hội.
c. Tính bền vững
- Miếu nằm ở làng quê có cấu trúc đất bồi tụ, vùng trũng thấp. Hằng năm mua bão ngập
lụt nên có nguy cơ cao về tác động tự nhiên đối với tuổi thọ công trình.
- Phát triển du lịch, khả năng ô nhiễm tiếng ồn phá vỡ sự tĩnh lặng, tôn nghiêm của kiến
trúc tâm linh: cao
- Phát triển du lịch khả năng gây ra sự xói mòn giá trị văn hóa truyền thống, phá vỡ
khung cảnh yên bình của làng quê thuần nông có kết hợp làm nghề thủ công của cư
dân địa phương: cao.
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Xung đột lợi ích các bên.
d. Tính thời vụ: Mùa mưa bão sẽ là mua vắng khách (thường là tháng 9, 10 AL).
e. Tính liên kết (khả năng liên kết với các điểm du lịch khác): Du lịch văn hóa, du lịch
sinh thái của các làng lân cận. Đặc biệt, khả năng liên kết với trung tâm du lịch Hội
An, Mỹ Sơn và Đà Nẵng khá cao.

i. Giá trị khai thác trong du lịch
a. Ý tưởng về những dịch vụ có thể tổ chức và đối tượng khách
Dịch vụ
Đối tượng Thu nhập Thời gian th.quan
Quy mô tối
khách
trực tiếp
Tối đa - Tối thiểu
đa cùng lúc
Tham
quan

Quốc tế

30 phút

10

Nghiên
cứu

Việt Nam

1h

10

Qmô tđa/năm
(để ptriển
bvững)
1 triệu lượt
khách/năm
1triệu lượt
khách/năm

b. Nhu cầu đầu tư
- Đầu tư cho điểm thu hút:
+ Đầu tư xây dựng cổng ngõ tường bao quanh và cải tạo cảnh quan xung quanh: Trồng
cây cối sân vườn ngôi Miếu.
+ Qui mô đầu tư dự kiến: 300 triệu
+ Định hướng về nguồn đầu tư: Quyên góp trong dòng họ Đoàn.
- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác tài nguyên:
+ Cải tạo đường bê tông rộng 6 m đi qua trước Miếu. Xây dựng hệ thống cống thoát nước,
điện chiếu sáng và hệ thống cung cấp cấp nước sạch.

Nguồn thông tin
Anh Đoàn Công Bá kể lại – hậu duệ 13 đời.

5. Cơ sở sản xuất Gốm đất nung Lê Đức Hạ
a. Đặc điểm về vị trí, diện tích, cảnh quan, khí hậu
-

-

Tên gọi khác: Không
Vị trí: Cơ sở sản xuất gốm đất nung Lê Đức Hạ, nằm ở thôn Đông Khương, xã Điện
Phương, Huyện Điện Bàn. Cũng như bao làng nghề khác ở Việt Nam, cơ sở sản xuất
này tọa lạc ở vị trí trên bờ sông Thu Bồn, đúng như vị trí dân gian đã đúc kết “Nhất
cận thị, nhị cận giang”.
Diện tích: Cơ sở sản xuất hiện tọa lạc trên khu đất rất rộng khoảng 2000 m 2.

b. Lịch sử hình thành và phát triển
-

Đặc điểm thời kỳ xây dựng: Cơ sở sản xuất gốm Lê Đức Hạ được xây dựng vào năm
2000. Đây không phải là làng nghề truyền thống của địa phương, nhưng là minh chứng
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tiêu biểu cho những khát vọng, cho ý chí vươn lên thoát nghèo, và niềm đam mê cháy
bỏng của những con người với một nghề gắn liền với nắm đất vô tri, vô giác của quê
hương để thổi hồn vào cho đất và làm nên thương hiệu sản phẩm nổi tiếng, đó là hai bố
con nhà họ Lê.
Trước hết, cơ sở này gắn liền với tên tuổi của cụ Lê Tuất- dân làng thường gọi là
cụ Giáo Tuất. Năm 1930, người trai trẻ họ Lê này là bí thư huyện ủy đầu tiên của
huyện Duy Xuyên. Vốn là nhà hoạt động cách mạng giàu khát vọng, những năm bị
giam cầm tù đày, cụ đã đau đáu nỗi niềm của làng quê có bề dày lịch sử văn hóa nhưng
vẫn chưa thoát nghèo. Vì thế, khi ra tù, cụ đã mày mò mở Lò chén Việt Quảng – Được
mệnh danh là “Trung tâm tài chính” của xứ ủy Trung Kỳ ngày đó. Dòng sản phẩm của
lò chén lúc là chén, bát đĩa tráng men được cung cấp cho nhiều khu chợ của miền
Trung thời đó. Theo thời gian, lò chén Việt Quảng được đổi tên và đổi địa điểm nhiều
lần và tồn tại đến năm 1962. Năm 1980, Cụ Tuất được Sở Công nghiệp Quảng Nam
Đà Nẵng công nhận là người làm sứ men chảy đầu tiên của tỉnh nhà.
Những năm cuối đời Cụ Tuất mong mỏi một điều rằng có tiền để mở cơ sở sản
xuất gốm trên mảnh đất của ông bà. Niềm mong mỏi đó đó được truyền sang người
con trai thứ 11 của Cụ là Lê Đức Hạ. Sau khi xuất ngũ ở chiến trường Campuchia, anh
Lê Đức Hạ trở về quê, người bố đã ra đi vào cõi vĩnh hằng. Thương bố muốn báo hiếu
bố bằng việc thực hiện ước mơ còn dang dở của bố và quyết tâm khẳng định mình.
Người thanh niên Lê Đức Hạ, mặc dù mới học xong lớp 7 và không hề có kiến thức và
kinh nghiệm gì về sản xuất gốm, nhưng với quyết tâm cháy bỏng rằng “không có gì
muốn mà lại không thể làm được”, anh đã lăn lộn học nghề ở tại nhiều cơ sở gốm từ
Nam ra Bắc. Kết quả của ý chí mãnh liệt và tình yêu các bậc sinh thành và quê hương
là sự ra đời của cơ sở sản xuất gốm Lê Đức Hạ vào năm 2000. Gọi là cơ sở sản xuất
gốm, nhưng thật ra khi đó chỉ là một lò làm gốm quy mô rất nhỏ, với vài người hoạt
động. Nhưng nhờ nắm bắt tốt nhu cầu thị trường, xưởng gốm này phát triển tốt và
nhanh chóng trở thành thương hiệu có uy tín “Cơ sở gốm đất nung Lê Đức Hạ”.
Những lần trùng tu lớn: Chưa.

c. Đặc điểm về kỹ thuật sản xuất và dòng sản phẩm
-

-

Quy mô: Tổng diện tích khu đất cơ sở sản xuất tọa lạc khoảng 2000 m 2. Hiện nay, trên
khu đất này mới chỉ là những mái lều che tạm bợ để nhân công làm việc và bảo quản
sản phẩm, chưa có kiến trúc nào có giá trị..
Các giá trị về kỹ thuật sản xuất: cơ sở sản xuất gốm Lê Đức Hạ khẳng định mình
bằng có giá trị rất riêng về kỹ thuật sản xuất. Sản phẩm cơ sở sản xuất này không bắt
chước từ các kỹ thuật nước ngoài hay bất kỳ cơ sở sản xuất gốm nổi tiếng nào trong
nước mà làm bằng con đường riêng. Đó là gốm đất nung hoàn toàn không sử dụng hóa
chất. Dòng sản sản phẩm bao gồm 2 loại:
+ Sản phẩm trang trí: các phù điêu ốp tường trang trí kiến trúc, các đèn gốm, tượng
(tượng nam và tượng nữ độc đáo)
+ Sản phẩm độc bản: Các lọ hoa được thổi vào những hình tượng mang tính chất tâm
linh trừu tượng và tín ngưỡng phồn thực. Sản phẩm gốm đất nung Lê Đức Hạ, hiện rất
được thị trường ưa chuộng.
+ Hiện nay, cơ sở sản xuất này có hệ thống phân phối với 30 điểm bán trên khắp cả
nước.

d. Vai trò đối với địa phương và quốc gia
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- Hiện cơ sở này tạo việc làm cho người dân địa phương trung bình 20 thợ/ năm.
- Chủ nhân lò gốm đất nung Lê Đức Hạ, đã được nhà nước vinh danh là 1 trong 16 Nghệ
nhân ưu tú năm 2013.

e. Nhân vật được tôn thờ và những người có công xây dựng
- Ông Lê Tuất và Lê Đức Hạ

f. Chất lượng môi trường sống tại khu vực có di tích
So với những di tích khác tại thôn Đông Khương, di tích này hiện có chất lượng cảnh
quan tốt và môi trường xung quanh rất nguyên sơ. Tường bao, sân cổng ngõ rất tạm bợ.

g. Thực trạng tổ chức quản lý, bảo vệ, tôn tạo và khai thác di tích
-

Thực trạng tổ chức quản lý: Địa phương quan tâm tuyên truyền và khuyến khích chủ
nhân gìn giữ nghề và tạo điều kiện phát triển.
Thực trạng bảo vệ: Khá
Thực trạng tôn tạo:
Thực trạng khai thác: Chưa

h. Tính hấp dẫn, tính an toàn, tính bền vững, tính thời vụ và tính liên kết
a. Tính hấp dẫn
 Cơ sở có nguồn gốc từ những năm giữa thế kỷ 20.
 Là cơ sở sản suất có bề dầy lịch sử, minh chứng tiêu biểu cho khát vọng vươn lên
chiến thắng hoàn cảnh của người dân Dinh trấn Thanh Chiêm vang bóng một thời. Đây
là tài nguyên văn hóa rất có giá trị cần được bảo vệ và tôn tạo.
 Khả năng thu hút đối tượng khách: Khách nghiên cứu, tham quan. Với các loại hình du
lịch văn hóa, du lịch làng nghề, du lịch làng quê.
b. Tính an toàn
Hiện tại, xét về tính an toàn (an toàn về sinh thái và xã hội), chúng tôi nhận thấy
khá tốt. Nhưng nhìn chung cũng như mọi vùng quê khác của Việt Nam, người dân khá
hiếu kỳ, nên cần tuyên truyền giải thích cho người dân và xây dựng văn hóa ứng xử tốt
với du khách. Đồng thời cần có qui hoạch tốt và triển khai thực hiện tôn trọng quy hoạch,
có kiểm soát tốt để đảm bảo sự an toàn về sinh thái và xã hội.
c. Tính bền vững
- Cơ sở sản xuất tọa lạc ngay sát bờ sông. Với cấu trúc không bền vững của thềm đất
khu vực này và hằng năm, cơ sở có nguy cơ cao về sự bền vững công trình.
- Phát triển du lịch không kiểm soát nguy cơ lớn phá vỡ cảnh cảnh quan môi trường tự
nhiên và môi trường văn hóa xã hội của làng quê này.
- Phát triển du lịch khả năng gây ra sự xói mòn giá trị văn hóa truyền thống, phá vỡ
khung cảnh yên bình của làng quê thuần nông có kết hợp làm nghề thủ công của cư
dân địa phương: cao.
- Nguy cơ về xung đột lợi ích các bên.
d. Tính thời vụ: Mùa mưa bão sẽ là mua vắng khách (thường là tháng 9, 10 AL).
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e. Tính liên kết (khả năng liên kết với các điểm du lịch khác): Du lịch văn hóa, du lịch sinh
thái của các làng lân cận. Đặc biệt, khả năng liên kết với trung tâm du lịch Hội An, Mỹ
Sơn và Đà Nẵng khá cao.

i. Giá trị khai thác trong du lịch
a. Ý tưởng về những dịch vụ có thể tổ chức và đối tượng khách
Dịch vụ
Đối tượng Thu nhập Thời gian th.quan
Quy mô tối
khách
trực tiếp
Tối đa - Tối thiểu
đa cùng lúc
Tham
quan

Quốc tế

30 phút

10 - 15

Nghiên
cứu

Việt Nam

1h

20

Du lịch
homestay

Nước
ngoài

2 ngày 1 đêm

Qmô tđa/năm
(để ptriển
bvững)
Khoảng 1
triệu lượt
khách/năm
1triệu lượt
khách/năm
500 khách/
năm

b. Nhu cầu đầu tư
- Đầu tư cho điểm thu hút: Đầu tư tôn tạo, đầu tư cho dịch vụ, đầu tư để bảo tồn do khai
thác:
+ Cần cấp bách đầu tư tôn tạo các hạng mục còn thiếu (cổng, tường rào, sân, nhà sản xuất,
nhà trưng bày sản phẩm,..). Cải tạo cảnh quan xung quanh.
+ Thời gian thực hiện càng sớm càng tốt.
+ Dự tính nguồn vốn cần thiết cho các hạng mục đầu tư tôn tạo khoảng 500 triệu ĐVN.
+ Nguồn đầu tư: Tư nhân.
- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác tài nguyên:
+ Cải tạo môi trường cảnh quan xung quanh, xây dựng hệ thống chiếu sáng, hệ thống
thoát nước, hệ thống cấp nước.
+ Cải tạo đường bê tông rộng 6 m đi qua trước đình.
+ Xây dựng cầu tàu và hoàn thành xi măng hóa đoạn đường từ cầu tàu vào tuyến đường
bên trong.

Nguồn thông tin
Ông Lê Đức Hạ, Đoàn Công Bá, và Nguyễn Văn Tiếp kể lại.

6. Cơ sở chạm khắc gỗ mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp
a. Đặc điểm về vị trí, diện tích, cảnh quan, khí hậu
-

Tên gọi khác: Công ty TNHH Nguyễn Văn Tiếp
Vị trí: Cơ sở thủ công mỹ nghệ chạm khắc gỗ Nguyễn Văn Tiếp, xưa thuộc làng Đông
Yên Chợ Củi, nay là thôn Đông Khương. Hiện nay, cơ sở này nằm cách Trung tâm
hành chính tỉnh lỵ Quảng Nam 45km về phía Nam theo đường bộ, cách Trung tâm
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-

Thành phố Đà Nẵng về phía Bắc khoản 28 km, và nằm giữa trục lộ của hai di sản văn
hóa thế giới: Phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn và các di tích văn hoá khác.
Diện tích: 1200 m2

b. Lịch sử hình thành và phát triển
- Đặc điểm thời kỳ xây dựng: Cơ sở sản xuất hàng mộc thủ công mỹ nghệ này có lịch sử
phát triển từ nghề chính của ông tổ vào những năm đầu thế kỷ XX. Tính đến thế hệ
hiện tại là đời thứ tư kế nghiệp, dù trải qua những thăm trầm của lịch sử, nhưng gia
đình vẫn còn gắn bó với nghề của cha ông.
- Những lần trùng tu lớn : Lần trùng tu lớn nhất là năm 1998.

c. Đặc điểm về kiến trúc
- Quy mô: Cơ sở mộc thủ công mỹ nghệ có tổng diện tích là 1200 m2. Trong đó, chia
thành 3 khu vực là khu sản xuất, khu nhà ở của gia đình và khu bảo tồn.
- Các giá trị kiến trúc và niên đại kiến trúc
+ Khu nhà ở, rộng khoảng 400 m2. Được thiết kế theo lối nhà kim – cổ: gồm 5 gian, với
bộ khung sườn mái bằng gỗ, mái lợp ngói Hạ Long, tường bằng xi măng, nền gạch men,
cột bê tông giả gỗ. Cổng và cửa hoàn toàn làm bằng gỗ kiền kiền.
+ Khu nhà bảo tồn: Đây là kiến trúc có giá trị về kiến trúc, được làm theo lối nhà rường
truyền thống 48 m2, ba gian không có chái hạ hiên chạm đầu rồng, mái lợp ngói Hạ Long,
nền lát gạch bát tràng; cửa cổ theo lối “buồng khoa” (cửa có 4 cánh/ mỗi gian, có song
xích thông gió). Bộ vì kèo gỗ chạm hoa văn trang trí.
- Các giá trị mỹ thuật và niên đại mỹ thuật:
+ Nhà ở, cửa ra vào chính mỗi gian được trang trí bằng những họa tiết chạm nổi; với các
đề tài truyền thống (tứ quý, tứ linh, chữ thọ, lá kim phát tài, các chữ “nhất phước, nhị
giao). Tất cả biểu trưng khát vọng của gia chủ về hạnh phúc và tài lộc. Vì kèo chạm trổ
hoa văn, khung bông và khung đố. Có giá trị nhất trong ngôi nhà này là 3 gian chính phía
trước. Trong đó, gian thờ gia tiên có kiến trúc độc đáo, theo lối phòng thờ có mái ngói
vòm, kèo làm bằng gỗ chạm đầu rồng, và hai chim phụng thiếp vàng. Tủ thờ chạm hoa
văn long ngư, cúc tùng và các họa tiết “văn võ song toàn”. Ngoài ra, bộ lư gỗ trên ban thờ
cũng là vật thờ có giá trị. Ban thờ gia tiên có hai câu đối viết bằng chữ nho “Kỉnh bút tri
ân tổ đức nghĩa nhân” và “Phụ thừa, tử kế, tài bồi, mỹ tráng gia thanh” (tạm dịch “Tri ân
công đức tổ tiên truyền nghề nghiệp” và “ cha con thừa kế tiếp bước làm nên sản phẩm
mỹ thuật thanh danh nghề tỏa sáng”. Trên hai cột gỗ chính gian giữa trang trí bộ câu đối
“Trung hiếu trì gia viễn” và “Đức nhân xử thế tường” (tạm dịch là “Lấy trung hiếu giữa
nhà bền vững” và “Lấy đức nhân xử thế lâu dài”).
+ Nhà bảo tồn: Trên ban thờ cổ thờ cụ tổ của gia đình là cũng là cụ tổ nghề có treo tấm
biển viết bằng chữ nho “Nghiệp đức trường lưu” (tạm dịch là “đức nghề lưu lại mai sau”).
Trên các gỗ trang trí 3 đôi câu đối. Tính từ trong ra ngoai là: “Phước chỉ đông âm dương
truyền từ điển” – “Nhân sinh nội ngoại kế thư hương” (tạm dịch là “truyền lại phước lớn”“con cháu kế thừa tiếng tăm”); “Phú thọ phương ninh tổng thị nhân từ thành sự nghiệp”“Vinh hoa lợi lạc nhờ trung hiếu vững cơ đồ”(tạm dịch “giàu sang, phú quý nhờ nhân từ
làm nên”-“Nhờ có trung hiếu tạo sự trường tồn”); “Tổ đức vĩnh thùy thiên tải thịnh”- “ gia
phong hàm lạc tứ thời xuân” (tạm dịch “Tổ đức vững bền ngàn năm hưng thịnh” - “Nếp
nhà đầm ấm 4 mùa xuân”
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d. Các giá trị cổ vật và giá trị xếp hạng
- Số lượng và chất lượng các cổ vật:
+ Nhà ở: Bộ trường kỷ làm bằng gỗ mùn, chạm lọng, đề tài tứ quý mai lan cúc trúc có từ
năm 1981. Bộ xa lông làm bằng gỗ mùn chạm hoa văn và khảm xà cừ.
Đặc biệt, tại ngôi nhà ở có pho tượng Phật bà Quan Thế âm, tượng tạc trên chất liệu gỗ rễ
cây dỗi, cao 1m67. Pho tượng này đã được đưa đi trưng bày trong lễ hội 1000 năm Thăng
Long; 1 pho tượng Phật Di Lặc cao 1,50, tượng được tạc trên chất liệu gỗ mùn; 1 cặp bình
hoa bằng gỗ cao 1m75 đường kình 0,55.
+ Khu bảo tồn: Gia đình còn bảo vệ bộ đồ nghề của cụ tổ bao gồm cưa, đục, bào, rìu... và
một cái rương xe (loại rương có bánh xe”, đây là rương đựng tài sản quý và cũng là
giường ngủ.
- Những vật kỷ niệm và bảo vật quốc gia: Không
- Giá trị được xếp hạng (quốc tế, quốc gia, địa phương, thời gian được xếp hạng): Chưa

e.Nhân vật được tôn thờ và những người có công xây dựng trùng tu
- Nhân vật được tôn thờ: Cụ Tổ nghề Chánh Thưởng. Đây là chức danh được quan phong
thưởng.
- Những người có công xây dựng: Nguyễn Duy (Ông Nội)
- Những người có công trùng tu: Nguyễn Văn Tiếp
Những người có công gìn giữ: Nguyễn Văn Tiếp và các con Nguyễn Văn Tình…
f.Chất lượng môi trường sống tại khu vực có di tích: Nhìn chung, trong lành và yên tĩnh
của cảnh làng quê làm nông trồng lúa và cây hoa màu.

g. Thực trạng tổ chức quản lý, bảo vệ, tôn tạo và khai thác di tích
Từ 2013, địa phương đang triển khai dự án Quy hoạch làng nghề phục vụ du lịch.
- Thực trạng tổ chức quản lý:
- Thực trạng bảo vệ: Tốt
- Thực trạng tôn tạo: Tốt
- Thực trạng khai thác: Chưa

h. Tính hấp dẫn, tính an toàn, tính bền vững, tính thời vụ và tính liên kết
a. Tính hấp dẫn: Tốt
b. Tính an toàn: Tốt
c. Tính bền vững
- Khả năng ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm bụi gỗ từ cơ sở sản xuất
- Phát triển du lịch khả năng gây ra sự xói mòn văn hóa truyền thống, phá vỡ kung cảnh
yên bình của làng quê thuần nông có kết hợp làm nghề thủ công của cư dân địa
phương.
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d. Tính thời vụ: Mùa mưa bão sẽ là mua vắng khách.
e. Tính liên kết (khả năng liên kết với các điểm du lịch khác): Du lịch văn hóa, du
lịch sinh thái của các làng lân cận. Đặc biệt, khả năng liên kết với trung tâm du
lịch Hội An, Mỹ Sơn và Đà Nẵng khá cao.

i. Giá trị khai thác trong du lịch
a. Ý tưởng về những dịch vụ có thể tổ chức và đối tượng khách
Dịch vụ
Đối tượng Thu nhập Thời gian th.quan
Quy mô tối
khách
trực tiếp
Tối đa - Tối thiểu
đa cùng lúc
Tham
quan

Quốc tế

1h

10-20

Nghiên
cứu

Việt Nam

1h

10-20

Qmô tđa/năm
(để ptriển
bvững)
2 triệu lượt
khách/năm
1 triệu lượt
khách/năm

b. Nhu cầu đầu tư
- Đầu tư cho điểm thu hút: Đầu tư tôn tạo, đầu tư cho dịch vụ, đầu tư để bảo tồn do khai
thác (Quy mô đầu tư, tính cấp bách, thời gian hoàn thành, định hướng về nguồn đầu tư,…)
+ Nâng cấp khu bảo tồn, và quy hoạch khu sản xuất
- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác tài nguyên (Quy mô đầu tư, tính cấp bách, thời
gian hoàn thành, định hướng về nguồn đầu tư,…):
+ Cải tạo cảnh quan xung quanh
+ Xây dựng đường bê tong 6 m, từ bến sông đi qua cơ sở sản xuất gốm.
+ Điện, nước và hệ thống thoát nước.

Nguồn thông tin
Anh Nguyễn Văn Tiếp kể lại - cháu nội cụ Tổ nghề.
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PL3.3. Tài nguyên du lịch Triêm Tây

1. Làng nghề chiếu chẻ Triêm Tây
1. Các đặc điểm
Lịch sử hình thành và phát triển
Dệt chiếu chẻ Triêm Tây là một làng nghề truyền thống ở thôn Triêm Tây, xã Điện Phương,
huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nằm về phía Đông Nam huyện Điện Bàn, giáp ranh với làng
nghề gỗ Kim Bồng – Cẩm Kim – Thị xã Hội An.
Theo sách “Chuyện Làng nghề đất Quảng” của tác giả Phạm Hữu Đăng Đạt có viết:“Vào
cuối thế kỷ XIX có mấy gia đình ở làng Phú Triêm, nay thuộc xã Điện Phương, huyện Điện Bàn,
tỉnh Quảng Nam sang ngụ cư tại đất An Phước thuộc huyện Duy Xuyên. Họ thấy dân chánh cư có
nghề dệt chiếu hay quá bèn học hỏi làm theo. Đến đời ông Lê Doãn Kiệt ở Phú Triêm lấy vợ là bà
Trần Thị Hựu ở An Phước, sau đó ông Lê Doãn Kiệt lập nghiệp tại quê vợ. Việc bồi lấp của sông
Thu Bồn đã tạo nên một cồn cát tại Phú Triêm, tục còn gọi là xóm Cồn với đất đai khá màu mỡ.
Thấy vậy, năm 1878 ông Lê Doãn Kiệt bèn vận động một số bà con là gốc Phú Triêm dọn về định
cư tại xóm Cồn với tên gọi sơ khai là ấp Tân Lập, đó cũng là danh xưng ban đầu của Phú Triêm
ngày nay. Nghề dệt chiếu cũng về theo và duy trì phát triển cho đến ngày nay.
Về nguyên liệu, xưa nay người Triêm Tây tự trồng đay, lát để dệt chiếu, nhà nào cũng có
một bó đay, bó lát trong nhà….Xưa dân làng dệt chủ yếu là 3 loại chiếu, đó là chiếu bông chữ thọ,
chiếu Tầu và chiếu trổ bông bèo trong đó chiếu bông chữ thọ là khó dệt nhất, kế đến là chiếu Tầu.
Người đầu tiên nắm vững kỹ thuật dệt chiếu bông chữ thọ là ông Trần Luỹ, cháu vợ ông Lê Doãn
Kiệt.”

Giá trị xếp hạng
Làng nghề truyền thống chiếu chẻ Triêm Tây là một trong ba làng nghề truyền thống, TTCN
của xã Điện Phương được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận và đang duy trì hoạt động.

Thực trạng hoạt động và phát triển làng nghề
Thực trạng hoạt động và tổ chức quản lý, khai thác
Trước đây, 100% hộ trong làng tham gia làm nghề dệt chiếu và đan lát do ông cha để lại.
Sau năm 1975, nhà nhà dệt chiếu, đi từng làng trên xóm dưới đều rực rỡ sắc màu chiếu cói đầy
sân. Từ trẻ con đến cụ già đều tham gia sản xuất chiếu, chiếu dệt ra không kịp nhập kho đã có nhà
nước thu mua phân phát.
Hiện nay, hầu như gia đình nào ở Triêm Tây cũng có khung dệt chiếu. Lao động dệt chiếu
chủ yếu có độ tuổi ngoài 40 tuổi, người càng cao tuổi càng ham thích và có tâm với nghề. Các em
học sinh, sinh viên ngoài giờ lên lớp còn có thể về phụ giúp ông bà, cha mẹ dệt chiếu kiếm thêm
thu nhập.
Những kỹ thuật cơ bản của nghề được truyền thụ lại cho con cháu đời sau; tuy nhiên, số
người biết kỹ thuật dệt chiếu chữ Thọ, chiếu trổ bông bèo trong thôn không nhiều, chủ yếu là
những cụ già có tay nghề lâu năm. Lý do của việc này nằm ở chỗ kỹ thuật dệt trổ bông, dệt chữ
đòi hỏi sự khéo léo và sáng tạo cao; mặt khác, dệt các loại chiếu “nghệ thuật” tốn công sức, thời
gian và thường nhu cầu không ổn định (chỉ khi có khách đặt), trong khi dệt chiếu chẻ thường thu
nhập cao hơn nhờ dệt nhanh và nhiều, đầu ra lại ổn định hơn.Tùy thuộc vào khung dệt, cách căng
sợi và cách kết hợp các sợi cói có màu sắc khác nhau mà người ta có thể sáng tạo ra những chiếc
chiếu có hoa văn đa dạng, nhiều màu sắc.
Thu nhập hàng tháng của một hộ gia đình dệt chiếu từ 3 – 5 triệu đồng / tháng nếu mỗi ngày
duy trì dệt từ 5 – 6 chiếc. Người dân tiến hành sản xuất theo hộ gia đình và tự tìm đầu ra cho sản
phẩm của mình. Khách hàng chủ yếu là các thương lái đến làng thu mua mang đến nơi khác tiêu
thụ.
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Những khó khăn trong việc duy trì và phát triển làng nghề:
- Liên tục trong những năm qua diện tích cói dệt chiếu của người dân Triêm Tây bị thu hẹp
dần do bị bồi lấp sạt lỡ, hiện nay chỉ còn chưa tới 1,5 ha. Nguyên liệu sản xuất chiếu phải mua lại
từ các nơi với giá thành cao, về người dân tự nhuộm cói với đủ các màu (tím, vàng, xanh, đỏ) và
phơi khô. Nghề dệt chiếu chủ yếu lấy công làm lời, vừa là kế sinh nhai vừa là truyền thống của
cha ông. Hiệu quả kinh tế đến từ nghề dệt chiếu chẻ không cao khi giá cói ngày càng cao, nguồn
cung cói lại hiếm hoi hơn.
- Trên thị trường xuất hiện nhiều loại chiếu được sản xuất công nghiệp có giá cả rẻ, nhu cầu
về chiếu chẻ có xu hướng giảm. Người dân chuyển sang dệt các loại chiếu có giá cả rẻ hơn, được
thu mua nhiều hơn để phục vụ cho nhu cầu ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, miền núi hay đáp ứng
nhu cầu cứu trợ cho nhân dân vùng bão lũ.
- Trang thiết bị và công nghệ sản xuất chiếu chẻ chưa được đầu tư đồng bộ. Giai đoạn đầu
của các dự án phát triển làng du lịch cộng đồng Triêm Tây và phát triển cụm làng nghề TTCN –
TCMN Đông Khương bắt đầu được triển khai nhưng việc đầu tư đổi mới dụng cụ sản xuất cho
người dân làng Triêm Tây còn chậm. Các hộ dệt chiếu chưa chủ động đầu tư cải tiến sản xuất,
trông chờ phần lớn vào nguồn vốn từ các dự án. Thiết bị dệt chiếu hiện đại có giá cao (khoảng 30
triệu), yêu cầu phải biết kỹ thuật vận hành và sửa chữa, phụ thuộc vào việc cung cấp điện (không
dệt được nếu không có điện), nên người dân không đầu tư mua sắm. Mặt khác, người dân cho
rằng máy móc không thay thế được con người trong việc lưu giữ làng nghề truyền thống chiếu
chẻ Triêm Tây.
- Việc nghiên cứu, cải tiến sản phẩm chiếu chẻ vừa mang tính truyền thống, đặc trưng, vừa
đảm bảo tính hấp dẫn, thu hút khách hàng, đặc biệt là khách du lịch chưa được chú trọng đúng
mức.
- Do vị trí trũng thấp, cô lập, bao quanh bởi sông nước, việc đi lại, giao thương giữa thôn
Triêm Tây với các thôn khác trong xã và những địa phương lân cận còn nhiều khó khăn. Những
trở ngại trong việc tiếp cận thôn và vận chuyển sản phẩm đã trở thành rào cản cho việc duy trì và
phát triển làng nghề chiếu chẻ gắn với phát triển du lịch.

2. Tính hấp dẫn, tính an toàn, tính bền vững, tính thời vụ và tính liên kết
Tính hấp dẫn
Nghề dệt chiếu chẻ Triêm Tây thu hút khách du lịch đến tìm hiểu lịch sử, các giá trị truyền
thống về văn hóa, kinh tế - xã hội của làng nghề truyền thống chiếu chẻ Triêm Tây. Du khách
được tham quan, chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chiếu chẻ được thực hiện từ
chính bàn tay của các nghệ nhân trong làng, ngay giữa không gian đồng quê thuần Việt, yên bình,
mát mẻ của Triêm Tây. Ngoài ra, khách du lịch có thể hòa mình vào cuộc sống cộng đồng bằng
việc tự tay mình làm chiếu với sự hướng dẫn của người dân, tăng trải nghiệm du lịch cho du
khách.

Tính bền vững
Khi hoạt động du lịch phát triển ngày càng mạnh mẽ, làng nghề truyền thống chiếu chẻ
Triêm Tây được đặt trước những cơ hội và thách thức để duy trì bền vững làng nghề:
- Sự đa dạng về đặc điểm khách du lịch và nhu cầu phong phú của họ thúc đẩy người nghệ
nhân dệt chiếu phải đào công sáng tạo các mẫu mã chiếu đẹp hơn nữa, các kỹ thuật dệt chiếu chữ
và trổ bông được chú trọng hơn.
- Các hiện tượng tự nhiên tiêu cực hàng năm như lũ lụt, bão, nắng nóng kéo dài,… cũng ít
nhiều ảnh hưởng đến việc duy trì làng nghề chiếu chẻ. Đất đai trở nên khô cằn hoặc bị bồi lấp,
diện tích trồng cói tự cung cấp cho làng nghề của bà con Triêm Tây và cả ở những nơi khác bị thu
hẹp. Nguồn cung trở nên khan hiếm hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của làng nghề.
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Tính thời vụ
Người dân Triêm Tây gọi dệt chiếu là một nghề “mát mặt”, người nghệ nhân có đầy
đủ nguyên liệu thì chỉ ngồi trong nhà và dệt. Hiện nay, bà con đã khắc phục được tính thời
vụ của nghề bằng việc tích trữ nguyên liệu cói cho mùa mưa. Vào mùa hè nắng to, người
dân bỏ ra hàng chục triệu đồng để thu mua cói về, nhuộm, phơi khô và chất vào kho để đủ
nguyên liệu dệt trong những ngày mưa. Chỉ trừ những ngày lụt lội, mưa bão lớn thì người
dân vẫn duy trì hoạt động liên tục của làng nghề quanh năm. Tuy nhiên, với hoạt động du
lịch, mưa gió và những rào cản về tâm lý, khoảng cách là những điều kiện không thuận lợi
cho khách du lịch tham quan, trải nghiệm các tài nguyên du lịch tại Triêm Tây, không
riêng gì làng nghề dệt chiếu chẻ.
Tính liên kết
Làng nghề truyền thống Triêm Tây kết hợp với các tài nguyên du lịch khác trong
thôn hình thành một điểm đến du lịch đặc trưng, mang đậm giá trị nhân văn. Ngoài ra,
làng nghề truyền thống chiếu chẻ Triêm Tây là một trong ba làng nghề truyền thống công
nghiệp, TTCN được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận. Cùng với làng nghề truyền thống
đúc đồng Phước Kiều và bánh tráng Phú Triêm, cùng các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ
khác trên địa bàn xã Điện Phương, một cụm làng nghề truyền thống hình thành sẽ góp
phần phát triển đời sống kinh tế xã hội ở các thôn và trên toàn địa bàn xã phát triển, tạo
việc làm cho người dân; đồng thời, thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ gắn với duy trì,
phát huy giá trị các làng nghề truyền thống.
Hoạt động của các làng nghề cùng với các tài nguyên du lịch tự nhiên, văn hóa - ẩm
thực tại Điện Phương sẽ góp phần tạo nên một điểm đến du lịch hấp dẫn cho khách du
lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài trên hành trình Hội An – Mỹ Sơn.

Nguồn thông tin:
http://donghuongquangnam.vn/cac-lang-nghe-truyen-thong-2.html
Cổng thông tin điện tử UBND huyện Điện Bàn: dienban.gov.vn
Hộ gia đình ông Trần Thanh Long – bà Huỳnh Thị Kim Lan. ĐT: 01627853312.

2. Chùa Phú Thọ
1. Các đặc điểm
Lịch sử hình thành và phát triển
Trong cao trào nam tiến của người dân Việt Nam ta thời xưa, một số người đã dừng
chân ở một làng quê nhỏ tứ bề là sông nước, bên gò cát khô và lập địa danh lấy tên là
Trường Thọ và Phú Hòa thuộc làng Phú Triêm của Phủ Điện Bàn ngày ấy. Qua nhiều năm
nhọc nhằn gian khổ gầy dựng xóm làng, người dân lập lăng miếu để thờ phụng công đức
vô biên của các bậc tiền nhân đi trước. Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, lăng
miếu thờ này vẫn tồn tại. Vào năm 1960, dân làng hướng về lăng miếu tỏ lòng hướng
thiện để xoa dịu nỗi đau trong chiến tranh nhưng vỏn vẹn không được 10 người. Từ đó,
dân làng một lòng tín ngưỡng, rủ nhau đi ghe xuồng đến chùa Phú Triêm xã Vĩnh Thọ lúc
ấy (nay là chùa Nhơn An, xã Điện Phương) để tu học mỗi tháng hai lần vào rằm và mồng
một.
Về sau, dân làng xin phép Giáo hội Phú Triêm lập chúng Phật Đường tu tại thôn nhà
để khỏi trở ngại đi lại trong mùa mưa gió. Đến năm 1964, người dân mượn một căn nhà
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trong xóm lớn, rộng rãi hơn và đổi tên thành Niệm Phật Đường. Dần dần số lượng bà con
tham gia vào Giáo hội ngày càng đông. Năm 1966, một người con trong xóm ra đi tha
phương cầu thực và tự nguyện bán lại ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 6000 đồng để bà con đạo hữu
lập chùa. Dân làng chung tay góp sức, góp mặt góp lòng xây dựng nên ngôi chùa và lấy
tên hai xóm để đặt tên cho chùa. Đó chính là nguồn gốc của cái tên chùa Phú Thọ ngày
nay.
Diện tích, kiến trúc, cảnh quan
Chùa Phú Thọ là một ngôi chùa nhỏ có diện tích khoảng hơn 500m2 với hai khu nhà
chính: một là Phật đường với kiến trúc một gian rộng rãi, có các trụ tròn nâng đỡ, trong đó
có thờ tượng Phật Tổ và tượng các chư vị Phật pháp, đây là nơi tụng kinh niệm Phật hàng
ngày của tăng ni Phật tử; hai là khu nhà tiếp khách và sinh hoạt của các nhà sư trong chùa
với hai phòng tiếp khách nhỏ, một khu nhà bếp và khu sân sau dành cho sinh hoạt.
Vườn rau xanh các sư cô tự trồng cùng với nhiều loại hoa khoe sắc hai bên lối nhỏ
dẫn vào hòn non bộ trang nghiêm, nơi tượng Phật Quan Thế Ân Bồ Tát được dựng cao,
dưới chân là hồ cá nhỏ với hoa súng nở ra tím ngắt, tất cả tạo nên một không gian nhỏ
đẹp, xinh xắn và vô cùng thanh tịnh. Chùa tọa lạc trong làng quê yên tĩnh, trong lành nên
cả ngày đều có tiếng chim hót, bướm lượn vờn quanh vườn hoa
Tình trạng hoạt động của chùa Phú Thọ
Hiện nay, trụ trì chùa Phú Thọ, thôn Triêm Tây là Sư cô Thích Nữ Hạnh Nghiêm,
gắn bó phát triển chùa được ba năm. Hàng tối, tăng ni Phật tử trong thôn đến chùa để tụng
kinh niệm phật, ngày thường khoảng trên 20 người, còn đến mùa màng thì ít hơn do bà
con chăm lo việc đồng áng.
Hiện nay, Sư cô Thích Nữ Hạnh Nghiêm đang kêu gọi những tấm lòng của các nhà
hảo tâm để chung tay góp sức xây dựng them một khu nhà giảng, nhà chúng (khoảng
chừng 300m2) với nguyện ước làm nơi tu học cho tăng ni phật tử, làm nơi đón tiếp quý
thầy, sư, tín đồ Phật tử và khách quý đến thăm chùa Phú Thọ. Khu nhà giảng này được
xây trên nền móng cao hơn mức lũ trung bình các năm, khi hoàn thành có thể cho một số
người dân nhà bị ngập sâu trong lũ trú tạm.
Những khó khăn trong việc tôn tạo và phát triển chùa
- Việc tôn tạo và phát triển chùa phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhà chùa tự đi kêu gọi
và huy động của các cá nhân, tổ chức nên rất khó khăn.
- Các tác động tiêu cực từ thiên nhiên như mưa lũ, bão,… hàng năm đều ảnh hưởng
đến việc thờ cúng và sinh hoạt của tăng ni nhà sư trong chùa.

2. Tính hấp dẫn, tính an toàn, tính bền vững và tính liên kết
Tính hấp dẫn
Chùa Phú Thọ hấp dẫn du khách ở sự thanh tịnh của không gian Phật pháp và không khí
trong lành, mát mẻ nơi làng quên yên bình. Khách du lịch đến đây không chỉ tìm thấy được sự
tịnh tâm mà còn cảm nhận được sự thoải mái trong tâm hồn khi ngồi ở ghế đá nhìn sang khuôn
viên xanh mát của ngôi chùa cùng với những rặng cau, lũy tre xanh bao quanh làng. Giống như
người dân trong làng hay bảo nhau:
Văng vẳng đâu đây tiếng chuông chùa thanh thoát
Đang ngân vang tỏng lòng khách du nhân
Chùa Phú Thọ sẽ vang tiếng xa gần
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Còn im lặng mơ màng trong đất mẹ
Ai đâu quên cảnh hữu tình mát mẻ
Sông Thu Bồn năm tháng lững lờ trôi.

Tính an toàn
Chùa nằm sâu trong làng Triêm Tây và được trụ trì và tăng ni trong chùa trông nom, coi sóc
nên vẫn giữ nguyên được nét giản dị và môi trường trong lành, sạch sẽ của chốn linh thiêng Phật
giáo.

Tính bền vững
Hiện nay, khách du lịch đến với chùa không nhiều. Tuy nhiên, nếu hoạt động du lịch được
mở rộng phát triển ở Triêm Tây thì lượng khách đến với chùa sẽ đông hơn. Vì không gian chùa
khá nhỏ nên cùng một lúc số lượng khách quá đông (nhất là khách đoàn) sẽ gây mất trật tự trong
chùa, phá hủy không gian yên tĩnh, thiêng liêng vốn có của nó. Ngoài ra, hoạt động du lịch có thể
kéo theo một số hệ lụy như tình trạng buôn bán hương, trầm, hay lợi dụng lòng nhân hậu của
khách để mưu lợi,… làm mất đi bản chất mộc mạc của ngôi chùa vùng quê.

Tính liên kết
Cùng với những “tài sản” du lịch khác của thôn, chùa Phú Thọ là một phần giá trị
văn hóa quý giá của Triêm Tây. Hoạt động của chùa góp phần vào việc hình thành một
sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch làng quê trọn vẹn, mang tính nhân văn và đậm
chất Việt Nam.

Nguồn thông tin
Sư cô Thích Nữ Hạnh Nghiêm – Chùa Phú Thọ.

3. Các ngôi nhà cổ hơn 100 năm

1. Đặc điểm
Các ngôi nhà cổ trên địa bàn thôn đều có niên đại trên 100 năm.
Về kiến trúc: nhà thường được xây thành các khu liền kề nhau, hợp thành hình chữ L. Chính
giữa là nhà chính 3 gian có đặt bàn thờ tổ tiên và bộ bàn ghế gỗ hoặc tấm phảng lớn bằng gỗ. Khu
nhà bên trái thường là khu vực sinh hoạt, nhà bếp và nhà kho. Nhà có lớp mái ngói âm dương,
thường được sơn tường vàng, cửa gỗ. Phía trước nhà có sân rộng và cổng tường bao quanh. Cổng
vào nhà thường được xây có chạm khắc nổi hoa văn, hoặc chạm khắc hoa văn lên khung cửa gỗ.

2. Tình trạng hoạt động
Tại thôn Triêm Tây, các ngôi nhà cổ đều không có người sinh sống.
- Nhà cổ của ông Phú Ba (hoặc Phố Ba) được tu sửa và sử dụng làm từ đường của họ tộc,
đóng cửa quanh năm, họ hàng chỉ về khi có đám, giỗ.
- Nhà cổ của ông Võ Đại Tôn bỏ hoang đã lâu, lối dẫn vào nhà cây cối mọc um tùm. Trong
một cơn bão năm 2013, một phần mái ngói của ngôi nhà bị bão cuốn bay, đến nay vẫn còn
nguyên trạng. Được biết, con cháu nhà ông Võ Đại Tôn đi làm ăn xa ở nước ngoài nên việc tu sửa
ngôi nhà cổ không được chú trọng, cho dù là với mục đích làm nhà từ đường để bảo tồn và duy trì
nhà cô vẫn chưa thực hiện được.
Các ngôi nhà cổ này hiện được người dân tận dụng phần sân để phơi cói. Tình trạng xuống
cấp khá nghiêm trọng, đặc biệt là phần gỗ của ngôi nhà, nếu không có biện pháp tôn tạo và giữ
gìn thì gây nguy hiểm cho người và sụp đổ là điều khó tránh khỏi.
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Nguồn thông tin
Các hộ dân sinh sống quanh các ngôi nhà cổ.

4. Làng quê yên bình
1. Khu du lịch sinh thái nhà vườn Triêm Tây
Khu du lịch sinh thái nhà vườn Triêm Tây được xây dựng từ tháng 6/2009 và đưa vào hoạt
động vào đầu tháng 7/2013, do công ty TNHH Bảo tồn và phát triển làng nghề Hội An đầu tư.
Diện tích của khu du lịch này là 13.447 m2 và kiến trúc mang đậm nét làng quê thuần Việt xứ
Quảng với 20 phòng lưu trú, mỗi phòng rộng 3,6m x 4,8m, được làm bằng sườn tre, lợp tranh,
vách gỗ, thiết kế cửa song sập, vừa đảm bảo đủ ánh sáng, vừa điều chỉnh được nhiệt độ trong
phòng. Ngoài ra còn có 3 hồ bơi, 1 nhà trưng bày sản phẩm và xưởng chiếu chẻ truyền thống để
đón và phục vụ du khách.
Chủ nhân của khu du lịch này là kiến trúc sư – viện sĩ Bùi Kiến Quốc. Ông đã có công
thuyết phục chính quyền địa phương triển khai dự án xây dựng khu du lịch sinh thái Triêm Tây
nhằm nỗ lực giữ đất, giữ làng. Giai đoạn đầu, ông đã mua lại hơn 10 căn nhà và vườn tược của
người dân Triêm Tây, giữ nguyên kiến trúc dân gian, các nét truyền thống của những ngôi nhà
này, từ bàn thời tổ tiên, giếng nước cho đến những lối đi. Sau 3 năm, với những nỗ lực cải tạo bờ
kè, trồng cây giữ đất, hơn 120m bờ kè đã giúp làng quê Triêm Tây trụ lại trước các đợt lũ lớn và
sạt lở nghiêm trọng, người dân yên tâm bám làng, cùng tham gia và hưởng lợi từ du lịch cộng
đồng.
Vài nét về kiến trúc sư – viện sĩ Bùi Kiến Quốc - người có công đầu trong việc xây dựng
khu du lịch sinh thái nhà vườn Triêm Tây:
Kiến trúc sư Bùi Kiến Quốc là con của bác sĩ Bùi Kiến Tín (nổi tiếng với thương hiệu Dầu
khuynh diệp bác sĩ Tín từ những năm 1950 đến nay). Ông Quốc sang Pháp từ lúc 6 tuổi, sau đó về
Sài Gòn học trường J.J.Rousseau đến năm 1961 rồi lại qua Pháp từ đó. Trở thành một kiến trúc
sư, ông tham gia thiết kế hoặc là tác giả các đề án kiến trúc như sân bay, khu đô thị khắp châu Âu.
Từ năm 1996, ông Quốc trở lại Hội An và mua được một miếng đất trên phố Phan Bội
Châu. Miếng đất phù hợp để xây dựng một ngôi nhà lớn theo kiến trúc Pháp cho gia đình về ở và
là nơi để bạn bè họp mặt, sau này trở thành khách sạn nhỏ mang tên Hà An do vợ ông quán
xuyến. Từ năm 1998, ông bắt đầu thực hiện các “công trình nháp” liên quan đến làng quê, sông
nước. Đầu tiên là làng du lịch văn hóa Cẩm Thanh gần Cửa Đại Hội An rộng 5ha giữa bốn bề
sông và dừa nước. Từ năm 2006, ông ngược dòng Thu Bồn đến làng Trung Phước, quê cha, mua
lại mảnh đất trên nền nhà cũ để xây dựng vài công trình kiến trúc. Ông tiến hành kè bờ sông, lập
bến thuyền để đưa khách châu Âu đi thăm Hòn Kẽm Đá Dừng, làng cây trái Đại Bường. Công
trình chưa xong, ông lại xuôi về Triêm Tây. Ông nói: “Bờ sông, những chiếc thuyền, lũy tre... là
những di sản văn hóa Việt Nam phải được giữ lại. Kể cả những nghề truyền thống ở đây như dệt
chiếu, trồng tỉa hoa màu, đan lát... cũng là những gì du khách phương Tây muốn thưởng ngoạn,
tìm hiểu. Họ đến đây để được ở trong những ngôi nhà truyền thống và sinh hoạt cùng người dân
trên đồng ruộng, sông nước. Nếu Cẩm Thanh, Trung Phước là các “bản nháp” thì Triêm Tây là
bản chính mà tôi chăm chút đầu tư...”. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và quyết tâm giữ gì nét
đẹp làng quê Việt mà ông Bùi Kiến Quốc đã thành công trong việc xây dựng khu du lịch sinh thái
nhà vườn Triêm Tây, vừa giữ được đất, giữ được làng, vừa tạo điều kiện việc làm từ hoạt động du
lịch cộng đồng cho bà con trong thôn.

Tính hấp dẫn, tính an toàn, tính bền vững, tính thời vụ và tính liên kết
a. Tính hấp dẫn
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Khu du lịch là sự kết hợp hài hòa giữa bến sông, làng nghề và những ngôi nhà ẩn hiện dưới
lũy tre xanh. Khách du lịch hướng về thiên nhiên, muốn tìm hiểu giá trị văn hóa, đặc biệt là khách
nước ngoài bị thu hút bởi nét thuần Việt của tất cả mọi thứ ở Triêm Tây, từ kiến trúc, không gian,
cảnh vật cho đến con người. Trải nghiệm du lịch tăng lên khi khách du lịch được tham gia vào
cuộc sống sinh hoạt dân giã của người dân. Vào mùa hè, khách du lịch thật sự cảm nhận được sự
dễ chịu và thư thái khi nằm nghỉ trên chiếc phản gỗ trong ngôi nhà vườn Triêm Tây, xung quanh
bốn bề là những khung cửa trong suốt, nhìn nơi đâu chừng cũng thấy lá cây, trời xanh, mây trắng,
sông nước lượn lờ... Những trải nghiệm này thực sự có giá trị với du khách, làm giàu cả về tri
thức và tâm hồn của du khách.
b. Tính bền vững
Trước những thiên tai ngày càng dữ dội của thiên nhiên, sự bền vững của làng Triêm Tây
phụ thuộc phần lớn vào hệ thống kè chống xói lở. Các hạng mục của các dự án Phát triển làng du
lịch cộng đồng Triêm Tây và Phát triển bền vững làng nghề Quảng Nam đã đưa việc đầu tư hệ
thống kè vào quy hoạch thực hiện, góp phần giữ đất, giữ làng.
Ngoài ra, một khi du lịch phát triển mạnh mẽ, một số người dân trong làng có xu hướng mở
các dịch vụ nhỏ phục vụ du khách như quán ăn, quán nước, cho thuê xe đạp,… Nếu những việc
này không được quản lý thì việc chặt cây lấy đất xây dựng, chèo kéo du khách dễ dàng làm mất
dần vẻ đẹp thôn quê vốn có ở Triêm Tây.
c. Tính thời vụ

Hoạt động du lịch ở làng Triêm Tây phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Việc tham
quan, nghỉ ngơi chỉ thích hợp vào những tháng mùa khô. Thời tiết mưa, gió, lũ lụt là
rào cản đối với nhiều du khách muốn trải nghiệm du lịch tại làng.
Ý TƯỞNG KHAI THÁC CÁC GIÁ TRỊ CỦA TÀI NGUYÊN DU LỊCH
Dịch vụ

Đối tượng
khách

Hình thức
thực hiện

Tham quan Tất
cả Bán
vé
làng
khách
du tham quan
lịch muốn làng quê
tham quan Triêm Tây
làng
(tương tự
làng gốm
Thanh Hà)
Lưu trú nhà Khách du
dân
lịch
văn
(homestay) hóa, khách
du
lịch
nước ngoài

Dệt chiếu

Tất
cả
khách tham
quan muốn
trải nghiệm
dệt chiếu

Tính trong
vé
tham
quan
Du khách
được tùy
chọn tham

Thời gian và điều
kiện thực hiện dịch
vụ
Tham quan trong
ngày, trừ trường
hợp lưu trú qua đêm
tại khu Du lịch sinh
thái Triêm Tây và
các hộ làm dịch vụ
homestay
Nhà dân phải đảm
bảo các điều kiện
về cơ sở vật chất,
dịch vụ, vệ sinh cho
khách lưu trú

Tối đa 20 phút /
khách
Các hộ phục vụ
dịch vụ phải đảm
bảo không gian,
dụng cụ, người

Quy mô
tối đa
cùng lúc

Nhu cầu đầu tư

- Rào chắn quanh làng
- Quầy soát vé ở đầu
làng và bến thuyền

- Chọn lựa nhà dân và
hỗ trợ đầu tư xây dựng
phòng lưu trú và công
trình phụ phục vụ
khách du lịch lưu trú.
- Đào tạo kiến thức và
kỹ năng để người dân
trở thành nhân viên
phục vụ du lịch.
- Không gian dệt chiếu
đủ rộng để khách vừa
xem vừa làm
- Dây bó chiếu, bao bì
có in thông tin làng du
lịch Triêm Tây để
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gia
các
công đoạn
khác nhau:
chẻ lát, dệt
chiếu,…
Trưng bày Tất
cả Trưng bày
sản phẩm
khách tham sản phẩm
quan
chiếu chẻ,
đan
lát
trong
phòng
trưng bày

Thuê
đạp

xe Tất
khách
lịch

Du lịch trải
nghiệm
mùa lũ và
giúp
dân
dọn dẹp sau
lũ

hướng dẫn,… theo
yêu cầu của cơ quan
quản lý du lịch.

khách mang sản phẩm
về khi có nhu cầu.

Các sản phẩm trưng
bày được lựa chọn
từ những hộ gia
đình có tham gia
phục vụ du lịch

- Xây dựng nhà trưng
bày sản phẩm chiếu
chẻ của làng, gồm
không gian trưng bày
sản phẩm thủ công mỹ
nghệ và không gian
trưng bày sản phẩm
của khách tự làm (có
gắn tên khách, ngày
làm,…)
- Đào tạo nhân viên
bán hàng và hướng dẫn
khách tham quan
- Nhà thầu đầu tư theo
yêu cầu trong hợp đồng

cả Đấu thầu 2 - Cho thuê theo giờ
du địa điểm - Cho thuê tối đa
cho thuê xe 100 chiếc cùng lúc
trong làng
- Du khách - Bán tour - Chỉ thực hiện khi
nước ngoài trọn
gói đã có hơn 50% các
- Khách du (bao gồm hộ dân trong thôn
lịch
Việt giá
vé xây dựng nhà vượt
Nam
độ tham quan, lũ)
tuổi từ 18 thuyền đưa - Thực hiện lúc
đến 50
đón, dụng nước lũ rút 50%
- Các cặp cụ
dọn - Có sự hỗ trợ từ
đôi
chụp lũ,…)
phía bộ đội địa
ảnh cưới
phương

- Nhân viên hướng dẫn,
nhân viên hậu cần
(phục vụ ăn uống, ghi
hình,… có thể là đào
tạo người dân), nhân
viên y tế, bộ đội địa
phương
- Đầu
tư
đội
thuyền/ghe chở khách,
có trang bị đầy đủ áo
phao, dụng cụ y tế,…
- Dụng cụ dọn lũ
Doanh thu từ việc bán vé tham quan sẽ được sử dụng cho việc tái đầu tư phát triển cơ sở hạ
tầng và du lịch của thôn, đồng thời hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình tham gia phục vụ du lịch
trong thôn Triêm Tây.
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PL3.4. Tài nguyên du lịch thôn Triêm Trung

1. Làng nghề truyền thống bánh tráng Phú Triêm
a. Các đặc điểm
a1. Lịch sử hình thành và phát triển
Tại thôn Triêm Trung – xã Điện Phương, làng nghề truyền thống bánh tráng Phú Triêm đã
tồn tại hàng trăm năm và duy trì phát triển cho đến bây giờ.
Theo sách “Chuyện Làng nghề đất Quảng của tác giả Phạm Hữu Đăng Đạt, thời trước, làng
Phú Chiêm (hay còn gọi là Phú Triêm) là một ngôi làng nhỏ, chỉ có vài chục hộ gia đình ở rải rác,
sinh sống bằng nghề nông. Bước vào đầu thế kỷ XX, trước thực trạng khó khăn về đời sống, một
số hộ gia đình mới nảy ra ý định tráng bánh bán lấy tiền. Những người đi tiên phong trong lĩnh
vực này là các bà Nuôi, bà Lương, bà Ký và sau đó là bà Liêu. Thị trường lúc bấy giờ còn tản
mạn, manh múng nên người dân chỉ tráng một loại bánh là bánh tráng dày, sang hơn một chút nữa
thì rắc thêm tí mè, gọi là bánh tráng mè. Những gia đình này không làm quanh năm mà chủ yếu
trong thời gian rảnh rỗi khi mùa màng đã thu hoạch xong, coi như đó là công việc phụ, nhằm
kiếm thêm chút tiền cải thiện cuộc sống gia đình. Bánh tráng với danh xưng là bánh tráng Phú
Chiêm ra đời, chẳng mấy chốc được người tiêu dùng ưa chuộng. Nhiều tiệm bán cao lầu ở phố cổ
Hội An là khách hàng thường xuyên của những hộ làm bánh tráng này. Thị trường thứ hai là ở
các chợ ở vùng xung quanh, đặc biệt là chợ Lai Nghi. Không những thế, bà con làng xóm khi có
giỗ chạp, tiệc tùng, họ thường chọn mua hay đặt những gia đình làm bánh ở chính gốc Phú
Chiêm.
Bên cạnh bánh tráng Phú Chiêm, mì Quảng ở Phú Chiêm cũng nổi tiếng không kém. Mì
Quảng Phú Chiêm chủ yếu là mì tôm, cua, thịt – những sản vật có sẵn ở đồng ruộng, sông ngòi tại
địa phương. Ngoài bán quanh quẩn trong làng, các hộ gia đình lúc đó còn gánh mì Quảng ra bán ở
chợ Vĩnh Điện. Khách ăn ngon, truyền miệng nhau, một đồn mười, mười đồn trăm và cứ thế, mì
Quảng Phú Chiêm nổi danh hẳn.
Điều cốt lõi tạo tiếng tăm cho bánh tráng cũng như mì Quảng Phú Chiêm nằm ở kĩ thuật
tráng mì khéo léo, nhuần nhuyễn. Đầu tiên, gạo dùng tráng mì, tráng bánh phải ngon, được ngâm
và xay sao cho nhuyễn, nếu không bánh vừa khó tráng, vừa thiếu sự mượt mà, mất thơm ngon.
Tiếp theo, người làm phải tráng thật đều, không có chỗ dày chỗ mỏng thì bánh tráng mới ngon
được. Qua thời gian, nhiều hộ tráng bánh và làm mì Quảng ở thôn Triêm Trung vẫn còn giữ
những kĩ thuật truyền thống này của cha ông, kế thừa và phát triển làng nghề cho đến ngày nay.

a2. Giá trị xếp hạng
Làng nghề truyền thống bánh tráng Phú Triêm là một trong ba làng nghề truyền thống, tiểu
thủ công nghiệp của xã Điện Phương được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận và đang duy trì
hoạt động.

a3. Thực trạng hoạt động và phát triển làng nghề
Thực trạng hoạt động và tổ chức quản lý, khai thác
Theo thống kế năm 2000, cả làng có gần 600 hộ thì đã có gần 200 hộ hành nghề quanh năm.
Đó là chưa kể 30% chỉ làm trong những tháng mùa mưa. Như vậy, vào thời kỳ cao điểm, cả làng
có khoảng 400 hộ hành nghề. Hiện nay, làng nghề bánh tráng Phú Triêm không còn đông đúc như
trước nhưng vẫn có gần một nửa các hộ ở thôn Triêm Trung vẫn tâm huyết giữ nghề truyền thống
này. Người dân Phú Triêm ngày nay tráng bánh tráng dày, bánh tráng lề, bánh tráng mè để cung
cấp cho thị trường.
Công việc tráng bánh tráng hầu như do phụ nữ trong gia đình làm, người đàn ông và con cái
chỉ phụ thêm trong khâu chuẩn bị, vận chuyển, bán hàng. Phụ nữ già và trung niên hiện là lực
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lượng lao động chính trong nghề này. Một số nam, nữ thanh niên trong làng được học hành, rời
làng đi làm việc tại các thị trấn, thành phố khắp cả nước; số khác đi làm công nhân cho các khu
công nghiệp. Khi lập gia đình, có con và áp lực làm việc ở các cơ sở công nghiệp lớn thì họ mới
về làm bánh tráng, mì Quảng. Thu nhập có từ nghề tráng bánh, tráng mì của các hộ dân ở thôn
Triêm Trung trung bình khoảng 3 triệu đồng một tháng, tùy thuộc vào nhà làm nhiều làm ít. Vào
dịp Tết, nhiều đơn đặt hàng từ Đà Nẵng, Hội An, Duy Xuyên và các vùng lân cận mang lại cho
các hộ dân cả chục triệu đồng từ việc tráng bánh. Ngoài ra, các gia đình còn có người làm ruộng,
thợ mộc để trang trải cho cuộc sống gia đình.
Người dân ở thôn Triêm Trung tráng bánh tráng chủ yếu cung cấp cho khách hàng ở các chợ
và các cửa hàng trong huyện và các vùng lân cận như chợ Lai Nghi, chợ Vĩnh Điện, các chợ, quầy
quán, cửa hàng ở Đà Nẵng, Duy Xuyên, Hội An, thậm chí còn ở Tam Kỳ.
Về mì Quảng Phú Triêm, một số hộ dân ở Triêm Trung tráng mì đem bán, tùy theo nhu cầu
của khách mà cắt sợi hay không. Mì được cung cấp trực tiếp cho các quán ăn, quầy bán trong
thôn, trong xã và các vùng lân cận. Theo bà Ngô Thị Tám – hơn 40 năm làm chủ tiệm mì Quảng
ở ngã ba Hương Đàn, muốn có được món mì Quảng Phú Triêm ngon thì sợi mì phải được cắt tay,
không phải quay cắt bằng máy, sợi mì nhỏ và dày hơn ở những nơi khác; rau sống tươi ngon với
búp chuối, rau thơm; nước lèo ít, đặc, có thịt heo, tôm, trứng. Con cháu trong thôn tỏa đi tứ xứ có
mở tiệm mì Quảng thì vẫn lấy tên mì Quảng Phú Chiêm, tuy nhiên, món mì đã được cải biến một
chút để phù hợp với khẩu vị của khách hàng.
Những khó khăn trong việc duy trì và phát triển làng nghề:
- Sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương khiến cho nhiều người dân,
đặc biệt là lớp trẻ không còn mặn mà với việc giữ gìn và phát huy làng nghề truyền thống. Mặt
khác, với tình hình hoạt động nhỏ lẻ theo hộ gia đình, việc phát triển theo hướng thương mại,
chạy theo lợi nhuận có nguy cơ khiến cho các giá trị của làng nghề truyền thống không còn
nguyên vẹn như trước. Điều đó đồng nghĩa với việc câu chuyện chung nhau hợp tác thành một
hiệp hội làng nghề bánh tráng và mì Quảng sẽ gặp khó khăn hơn do những xung đột về lợi ích.
- Về nguyên liệu làm bánh tráng và mì, giá gạo tăng làm cho lợi nhuận từ nghề tráng bánh
và mì Quảng giảm đi. Đồng thời, các loại gạo hỗn tạp trên thị trường cũng làm cho chất lượng và
mùi vị của bánh tráng và mì thay đổi, không còn thơm ngon như trước. Người dân ở đây gặp khó
khăn hơn trong việc tìm đầu vào và đầu ra phù hợp cho sản phẩm bánh tráng và mì Quảng.
- Các tiệm mì Phú Triêm truyền thống ở Điện Phương hầu hết đều có từ lâu đời, thường là
những quán nhỏ, thấp, không khang trang, chưa được chú ý nhiều về mặt vệ sinh, thẩm mỹ. Ngoài
ra, những tiệm mì này thường do khách truyền tai nhau mà đến, chưa được quảng bá, giới thiệu
rộng rãi đến du khách, chưa được đầu tư về biển hiệu, cơ sở vật chất nên khách ít biết đến. Đồng
thời, du lịch chưa phát triển mạnh ở Điện Phương, vì vậy khách hàng của yếu đến đây là khách
địa phương và khách vãng lai, muốn cạnh tranh phải bán giá thấp nên hiệu quả kinh tế của làng
nghề còn thấp.
- Về vấn đề đầu tư, người dân chưa chủ động đầu tư vào trang thiết bị tráng bánh, cơ sở vật
chất của làng nghề. Ngoài ra, các hỗ trợ từ phía Nhà nước để duy trì và phát triển làng nghề còn
chậm, chưa đến được rộng rãi nhân dân.
- Những cải biến trong cách chế biến, hương vị, cách thức trình bày món mì Quảng và cách
chọn nguyên liệu không chăm chút, tỉ mỉ của các tiệm mì Phú Triêm ở những nơi khác có khả
năng làm mai một vị thơm ngon truyền thống của món ăn đặc sản này.

b. Tính hấp dẫn, tính an toàn, tính bền vững, tính thời vụ và tính liên kết
b1. Tính hấp dẫn
Xét trên phương diện du lịch, làng nghề truyền thống bánh tráng Phú Triêm thu hút khách
du lịch bởi các giá trị văn hóa lịch sử của nó, biểu hiện quá trình phát triển đời sống kinh tế - xã
hội của một bộ phận người dân ở làng Triêm Trung từ xưa đến nay. Đặc biệt, những giá trị “nếm
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được” của tài nguyên du lịch này sẽ hấp dẫn du khách đến tham quan và tìm hiểu. Khách du lịch
sẽ trực tiếp thưởng thức hương vị truyền thống của bánh tráng và mì Quảng Phú Triêm danh tiếng
ngay tại “cái nôi” của những đặc sản này.
Ngoài ra, điểm hấp dẫn của làng nghề truyền thống này còn ở sự “trải nghiệm được” của nó.
Khách du lịch có thể vừa trực tiếp tham gia các hoạt động tráng mì, thái mì vừa tận hưởng không
khí yên bình, trong lành của làng quê nông thôn Triêm Trung và hòa mình vào đời sống giản dị
mà vui vẻ của người dân nơi đây.

b2. Tính bền vững
Khi hoạt động du lịch phát triển ngày càng mạnh mẽ, làng nghề truyền thống bánh tráng và
mì Quảng Phú Triêm được đặt trước những cơ hội và thách thức để duy trì bền vững làng nghề:
- Sự yêu thích những giá trị truyền thống của làng nghề bánh tráng và món mì Quảng nổi
tiếng, có từ lâu đời làm động lực thúc đẩy người dân tại địa phương duy trì và phát triển nghề, giữ
được những nét truyền thống đặc trưng của nghề.
- Tính bền vững của làng nghề phụ thuộc phần lớn vào công tác quản lý và ý thức bảo tồn
và phát huy làng nghề truyền thống của người dân. Do đó, những thách thức do sự hội nhập về
kinh tế, văn hóa và chủ nghĩa lợi ích đặt ra yêu cầu về sự thống nhất, đồng lòng nhất trí giữa Nhà
nước với người dân, giữa người dân với nhau để có thể chung tay giữ gìn và phát triển làng nghề
bánh tráng và mì Quảng Phú Triêm.

b3. Tính thời vụ
Người dân Phú Triêm có thể làm làm bánh tráng và mì Quảng quanh năm do không
phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết. Trước đây, chỉ có những tháng trời nắng thì mới phơi
khô bánh tráng được, nhưng hiện nay, hầu hết các hộ gia đình đều trang bị thiết bị sấy
bánh trong nhà, giúp cho người làm chủ động hơn. Vào các dịp Tết truyền thống, Tết
Đoan Ngọ, các ngày lễ, số lượng đặt hàng từ Đà Nẵng, Hội An, Duy Xuyên và một số nơi
khác tăng cao, không khí lao động trong thôn trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Những ngày Tết
cổ truyền, có hộ gia đình thu được hàng chục triệu đồng từ việc tráng bánh.
b4. Tính liên kết
Làng nghề truyền thống bánh tráng Phú Triêm là một trong ba làng nghề truyền
thống công nghiệp, TTCN được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận. Cùng với các làng
nghề truyền thống và các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ khác trên địa bàn xã Điện
Phương, một cụm làng nghề truyền thống hình thành sẽ góp phần phát triển đời sống kinh
tế xã hội của người dân, đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn những giá trị truyền thống quý
giá của dân tộc, tạo ra nguồn tài nguyên bền vững cho phát triển du lịch ở địa phương.
Hoạt động của các làng nghề cùng với các tài nguyên du lịch tự nhiên, văn hóa - ẩm
thực tại Điện Phương sẽ góp phần tạo nên một điểm đến du lịch hấp dẫn cho khách du
lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài trên hành trình Hội An – Mỹ Sơn.
Ý tưởng khai thác các giá trị của tài nguyên du lịch
Dịch vụ

Đối tượng
khách

Thưởng
Tất
thức
ẩm khách
thực truyền lịch
thống

Hình thức
thực hiện

cả - Các tiệm
du bán
mì
Quảng Phú
Triêm phục
vụ khách

Thời gian và điều
kiện thực hiện dịch
vụ
- Các quán ăn đảm
bảo yêu cầu vệ sinh
môi trường và vệ
sinh an toàn thực
phẩm

Quy mô
tối đa
cùng lúc

Nhu cầu đầu tư

- Hỗ trợ nâng cấp các
tiệm mì truyền thống
- Quảng bá thương hiệu
mì Phú Triêm đến với
các hãng lữ hành, du
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- Chia sẻ
về truyền
thống làng
nghề khi
khách hỏi
thăm
Tham quan Tất
và
trải khách
nghiệm
lịch
nghề tráng
bánh

cả - Khách tự
du do
tham
quan làng
nghề bánh
tráng Phú
Triêm
- Khách
mua bánh
tráng
ở
ngay nhà
dân hoặc ở
các quầy
tạp hóa bán
trong thôn.
- Khách trả
tiền
nếu
muốn được
tự tay tráng
bánh

- Chỉ chuyên bán
mì, nếu có sản
phẩm khác thì phải
riêng biệt, không
chế biến chung hay
dùng chung nước
lèo với mì Quảng.
- Giá cả các sản
phẩm bánh tráng tại
các hộ gia đình và
các quầy tạp hóa
phải đồng nhất,
không chặt chém.
- Có người hướng
dẫn khách tráng
bánh
-

khách trong và ngoài
nước
- Quản lý hoạt động
làng nghề mì Quảng
như đặt biển hiệu, chất
lượng món ăn, vệ sinh
an toàn thực phẩm,…
- Nâng cấp một số
tuyến đường dẫn vào
thôn còn ngập nước khi
có mưa lớn.
- Hỗ trợ vốn cho các hộ
gia đình cải tiến dụng
cụ tráng bánh, mở rộng
không gian lao động để
vừa sản xuất vừa phục
vụ du khách.
- Quảng bá thương hiệu
bánh tráng Phú Triêm
đến với các hãng lữ
hành, du khách trong
và ngoài nước, đồng
thời hỗ trợ tìm thêm
đầu ra cho sản phẩm.
- Quản lý hoạt động
làng nghề tráng bánh
Quảng như kiểm soát
giá bán, chất lượng
bánh tráng, vệ sinh an
toàn thực phẩm,…

Nguồn thông tin
Cổng thông tin điện tử UBND huyện Điện Bàn: dienban.gov.vn
Sách “Chuyện Làng nghề đất Quảng” – tác giả Phạm Hữu Đăng Đạt, Nhà xuất
bản Đà Nẵng.
Hộ gia đình bà Ngô Thị Tám, ngụ tại ngã ba Hương Đàn, thôn Triêm Trung, xã
Điện Phương.
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