
Ai Đó Nợ Đà Lạt Một Lời Xin Lỗi 
 
 
Một người bạn bỏ việc lên thành phố sương mù làm dịch vụ hostel, homeStay hớn hở khoe: 

- Mùa này bên tao full phòng ko thở nổi mày ạ. Mày có muốn lên chơi thì đợi dịp Rằm mày ra có phòng. 
 

  
 
Nhìn cảnh tượng như thế thì còn mấy ai giữ y định rong ruổi lên thành phố này để “đổi gió”, để dắt tay nhau, 
để “lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ” nữa ? 
 
Rồi Đà Lạt sẽ thay da đổi thịt bằng du lịch và tất nhiên những loại người mạt hạng, vô sỉ vứt bừa, trây thối 
nát Đà Lạt như thế này cũng sẽ vỗ ngực nói rằng “tao có đóng góp trong đó cho sự phát triển ấy vì tao là một 
du khách” … 
 

  
Chợ đêm Đà Lạt               Vườn hoa Đà Lạt nhộn nhịp du khách- Ảnh Lâm Viên 

 
Đau thương lắm Đà Lạt! 
 
Đà Lạt giờ có còn riêng của Đà Lạt nữa đâu. Đúng với nghĩa “khách thập phương”, Tây có, Tàu có, Bắc, Nam 
đều có cả. Từng dòng người đổ về nơi này du lịch rồi không ít bộ phận đã vô tình bóp nghẹt, nhồi nát những 
hoang sơ, những mộng mơ của phố núi đầy sương. 
Có một thứ gì đó không phải của con người. Thứ rác của ý thức, của văn minh cứ trôi chảy ngược, rồi xuôi, rồi 
đổ tràn ra đô thị, nhầy nhụa ra những nơi mà họ đặt chân đến. Ngẫm lại xem mình có là một trong những 
giống loài hạ đẳng với hành xử tát tệ này với Đà Lạt không ??? 
Họ chen chúc và có thể xả rác bất cứ nơi đâu cảm thấy tiện tay. Tệ hơn là học cổ xuý cho những đứa con nhỏ 
của mình vứt rác ra đường thay vì bỏ rác vào thùng hoặc giữ lại và đem về khách sạn mà bỏ. Những bài học 
về gìn giữ sạch đẹp đường phố đáng lẽ những con người này ít nhiều biết rõ vì họ là người của một xã hội 
phát triển chứ ko là một tầng lớp man di mọi rợ. Thật đáng hổ thẹn khi nói về bài học này !  
 

https://khachsandalat.pro/
http://dalatcogihot.com/


Một thành phố du lịch mà mình tìm đến không phải như thế này. Một Sự tổn thương chỉ biết ngậm ngùi cho 
những ai yêu đắm đuối từng goc phố, từng hàng cây, từng khoảng trời của thành phố này. Và càng tổn 
thương, tổn hại hơn là đối với những người Đà Lạt của quá khứ, của hiện tại với trái tim yêu nồng nàn dành 
cho quê hương mình. 
 

“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. 
Màu lan tím Đà Lạt sương phố mờ 
Từng đôi đi trên phố vắng 
Bước chân êm giữa không gian 
Hoàng hôn của màn đêm …” 
 

Còn một góc nào đẹp đẽ như thế nữa không cho Đà Lạt ? Cho người lữ khách yêu thành phố mộng mơ này? 
 
Đà Lạt kẹt cứng phòng nghỉ, du khách dựng lều ngủ ở Hồ Xuân Hương 
 
Từ sáng 7.2 (mùng 4 Tết), đường đèo Prenn, ô tô và xe máy nối đuôi nhau nhích từng chút để vào trung tâm 
TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Nhiều du khách phải dựng lều ngủ ở bờ hồ Xuân Hương vì… ‘cháy phòng’. 
Hàng ngàn ô tô, xe máy nối đuôi nhau nhích từng chút một trên cung đèo Prenn và đường 3 Tháng 4 để vào 
trung tâm TP.Đà Lạt trong ngày 7.2 (mùng 4 Tết). Trước đó, từ mùng 3 Tết, tỉnh Lâm Đồng tạm cấm ô tô trên 
16 chỗ ngồi (không bao gồm xe bus công cộng) lưu thông theo chiều lên đèo Prenn, phải đi hướng đèo 
Mimosa để vào TP. Đà Lạt. Tuy vậy, từ mùng 4 Tết, lượng khách đổ về ngày càng đông nên xảy ra tình trạng 
kẹt xe trên đèo Prenn. Nhiều tuyến đường khu vực trung tâm và gần các điểm tham quan du lịch cũng ùn tắc 
giao thông cục bộ. Các phương tiện phải đậu trên lề đường để hạn chế bớt ùn tắc giao thông. 
 

  
Đường 3 Tháng 4 cửa ngỏ vào TP.Đà Lạt quá tải                       Du khách ùn ùn lên Đà Lạt du xuân – Ảnh: Lâm Viên 

 

  
Công an TP. Đà Lạt phải huy động 100% lực lượng CSGT và Cảnh sát trật tự, 50% lực lượng công an các 
phường xã, cùng 10 CSGT của tỉnh túc trực 24/24 tại các “điểm nóng” ùn tắc giao thông. Ông Nguyễn Văn 
Hùng, Đội trưởng CSGT (Công an TP. Đà Lạt), cho biết:  

- Dù thời tiết nắng gắt, lực lượng CSGT vẫn túc trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm để hướng 
dẫn, phân luồng. Tính đến thời điểm hiện tại chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào trong những ngày 
nghỉ Tết. 
 



  
Bãi xe Vườn hoa Đà Lạt    Ô tô phải đậu trên lề đường Trần Nhân Tông – Ảnh: Lâm Viên 
 

  
Ô tô đậu trên lề đường Hồ Tùng Mậu – Ảnh H.Nguyễn             khách sạn ở Đà Lạt đều kín phòng – Ảnh Lâm Viên 
 

“Cháy” phòng nghỉ 
 
TP. Đà Lạt hiện có 1.400 khách sạn, nhà nghỉ; các khách sạn, nhà nghỉ đã chuẩn bị để phục vụ tốt du khách 
trong dịp Tết này. Các khách sạn niêm yết giá công khai, minh bạch và có sự quản lý chặt chẽ của các ngành 
chức năng. Theo Công an TP. Đà Lạt, đêm mùng 3 Tết có 40.000 du khách đăng ký lưu trú, đêm mùng 4 số 
khách còn tăng thêm. Tối mùng 3 Tết, nhiều nhóm du khách không tìm được phòng nghỉ phải dựng lều ngủ 
bên hồ Xuân Hương. 
 

  
Du khách dựng lền ngủ bên hồ Xuân Hương – Ảnh H.Nguyễn  
Dịch vụ homestay cũng không còn phòng trống – Ảnh Lâm Viên 

 
Chiều 7.2, nhiều du khách chạy khắp các tuyến phố nhưng vẫn không tìm được khách sạn. Chị Lê Uyên 
Phương, chủ một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh (P1, TP. Đà Lạt) cho biết từ sáng mùng 4 Tết, rất 



nhiều khách đến hỏi phòng nghỉ, nhưng trước Tết 3 tuần, các khách sạn dọc tuyến đường này đã nhận khách 
kín phòng. 
 
Giá phòng tại các khách sạn ở Đà Lạt có mức giao động thấp nhất từ 1,2 triệu đồng đến 3,6 triệu đồng 
đêm/phòng đôi, tăng gấp  2 – 3 lần so với ngày thường. Theo các chủ khách sạn thì mức giá này đã được 
niêm yết và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước ngay từ đầu năm. 
 
Ngày mùng 4 Tết giá phòng nghỉ tại khu vực trung tâm tăng vọt 1,5 triệu đồng/phòng/2 người. Các dịch vụ 
nghỉ dưỡng homestay ở các vùng ven thành phố đều kín phòng. 
 

  
Khách du xuân trên hồ Xuân Hương – Ảnh: Lâm Viên 

 

  
Du khách đến với Hội hoa xuân Kỷ Hợi 2019 –  Vườn hoa Cẩm tú cầu – Ảnh: Lâm Viên 
 

  
     Nhộn nhịp tại hoa viên đường Trần Hưng Đạo – Quảng trường Lâm Viên tấp nập du khách – Ảnh: Lâm Viên 

 
Do lượng du khách đến Đà Lạt quá đông nên dịch vụ ăn uống quá tải, nhiều đoàn du khách phải chờ đợi cả 
tiếng đồng hồ mới có thức ăn, thức uống.  
 
PV Thanh Niên ghi nhận một số hình ảnh khách du xuân tại TP.Đà Lạt 
 


