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THỦY TRINH

Mùa Xuân này mời bạn đến thăm quê hương
Bình Thủy để có thể tìm hiểu và yêu thêm nét
đẹp cùng những giá trị tiềm ẩn của những di
tích nơi này, với mái Đình Bình Thủy nghiêng
nghiêng bên vàm sông thơ mộng, hay những
ngôi Chùa không chỉ đơn thuần là nơi sinh hoạt
tín ngưỡng mà còn ẩn chứa những giá trị kiến
trúc nghệ thuật độc đáo, những giá trị lịch sử quý
báu vô cùng; nơi nhà cổ Bình Thủy với vườn lan
khoe sắc thắm như luôn đón mời du khách đến
thăm... Đây được xem là vùng đất “địa linh nhân kiệt”; là địa danh đã để lại nhiều dấu ấn
lịch sử truyền thống của dân tộc trong công cuộc
bảo vệ và xây dựng đất nước; là một trong những
quận trung tâm của thành phố Cần Thơ với khá
nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội và du lịch. Trong đó, nơi đây có
số di tích lịch sử, văn hóa nhiều nhất so với các
quận, huyện trong toàn thành phố, với 07 di tích
lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, 01 di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia và 01 di tích lịch sử - văn hóa
cấp thành phố chính là một lợi thế riêng biệt chỉ
có ở Bình Thủy.

P

hát huy lợi thế này, thời gian
qua, quận Bình Thủy đã tập
trung khai thác giá trị các di
tích lịch sử - văn hóa của địa phương
trên tất cả các mặt, trong đó, khai
thác các giá trị di tích lịch sử gắn
với phát triển du lịch luôn được
quận xác định là một trong những
yếu tố góp phần quan trọng cho sự
phát triển kinh tế của địa phương,
như Nghị quyết Đảng bộ quận Bình
Thủy nhiệm kỳ 2015-2020 xác định:
“Đẩy mạnh các hoạt động tuyên
truyền, quảng bá du lịch thông qua
các lễ, hội truyền thống. Chủ động
liên kết các tour du lịch lữ hành của
thành phố nhằm tạo các tour, tuyến
liên quận, huyện để đẩy mạnh phát
triển du lịch văn hóa gắn với các
di tích trên địa bàn. Phát huy hiệu
quả tiềm năng và lợi thế, thu hút
mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư
phát triển văn hóa du lịch”.
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Thực tiễn cho thấy, trong
quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, đổi mới, giao
lưu hội nhập và phát triển bền
vững quê hương, đất nước hiện
nay, di tích lịch sử - văn hóa trở
thành một trong những nhân tố
quan trọng. Bởi di tích lịch sử văn hóa là những giá trị mang
tính nhân loại, hàm chứa trong
mỗi di tích là những giá trị vật
chất và tinh thần to lớn, vì thế,
mỗi di tích luôn chứa đựng sức
cuốn hút vô cùng. Và chính
những giá trị quý báu đó đã và
đang tạo cho các di tích trên địa
bàn quận Bình Thủy những giá
trị đặc biệt trong góp phần phát
triển địa phương. Bởi thông qua
các hoạt động du lịch, những di
tích lịch sử - văn hóa trên địa
bàn quận Bình Thủy từng bước
được giới thiệu rộng rãi hơn
với du khách trong và cả ngoài
nước. Qua đó, giới thiệu hình
ảnh quê hương Bình Thủy vùng đất anh hùng, có truyền
thống văn hóa lâu đời, thiên
nhiên tươi đẹp, hấp dẫn; con
người Bình Thủy hiền hòa, mến
khách, thân thiện và vẫn còn
tính hào hiệp, phóng khoáng
của những lưu dân đi mở cõi.
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Nhận rõ tiềm năng, thế mạnh
này, thời gian qua, quận Bình
Thủy đã tập trung phát huy
khá tốt giá trị các di tích phục
vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nói chung, phát triển du
lịch nói riêng, góp phần quan
trọng tạo nên sự phát triển toàn
diện trên địa bàn. Hoạt động
du lịch của Bình Thủy từng
bước khẳng định thương hiệu,
hướng đến phát triển bền vững,
đóng góp vào chuyển dịch cơ
cấu kinh tế và tăng trưởng của
địa phương. Du lịch của quận
đang chuyển dần theo hướng
chuyên nghiệp, chú trọng phát
triển theo chiều sâu, đảm bảo
chất lượng và hiệu quả. Việc
phát huy giá trị các di tích lịch
sử - văn hóa trên địa bàn phục
vụ phát triển du lịch luôn được
quận Bình Thủy chú ý gắn liền
với bảo tồn và phát huy các di
sản văn hóa, làng nghề truyền
thống. Cùng với đó là phát
triển đa dạng các loại hình
dịch vụ, đặc sản địa phương và
thu hút đầu tư khu du lịch, hệ
thống kinh doanh, dịch vụ kèm
theo mang bản sắc riêng của
quê hương Bình Thủy; giữ gìn

môi trường du lịch theo hướng
“chất lượng - an toàn - thân
thiện”. Quận luôn tăng cường
hợp tác, liên kết phát triển du
lịch với các địa phương trong
và ngoài thành phố; tạo điều
kiện thuận lợi để thu hút đầu
tư phát triển du lịch; tập trung
đào tạo nguồn nhân lực có
trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ, đáp ứng đòi hỏi ngày càng
cao của xã hội.
Nhận thức, trách nhiệm và
ý thức giữ gìn, phát huy giá
trị các di tích lịch sử - văn hóa
để phát triển du lịch trong hệ
thống chính trị và các tầng lớp
nhân dân từng bước được nâng
lên, hướng đến xây dựng môi
trường du lịch thân thiện. Kết
cấu hạ tầng phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội gắn với phát
triển du lịch được quan tâm
xây dựng, nâng cấp. Hầu hết
các di tích lịch sử - văn hóa, lễ,
hội trên địa bàn quận được đầu
tư tôn tạo, nâng cấp, mở rộng;
một số làng nghề truyền thống
như: làng hoa, các mô hình hợp
tác xã, nghề làm bánh phồng
tôm, bánh tét, bánh xèo,... được
phục hồi. Bình Thủy còn liên

Nhà cổ Bình Thủy.
Ảnh: QUANG PHONG

kết, phối hợp với các quận,
huyện trong thành phố để phát
triển du lịch; từng bước hình
thành các tuyến du lịch như:
Từ quận Ninh Kiều kết nối
với các điểm: Chùa Hội Linh Nam Nhã - Đình Bình Thủy Nhà cổ Vườn Lan - Chùa Long
Quang - Căn Cứ Vườn Mận với các điểm tham quan của
huyện Phong Điền... thu hút
đông đảo du khách trong và
ngoài nước. Bình quân mỗi
năm, Bình Thủy đón từ 400
đến 500 ngàn lượt khách tham
quan, trong đó có trên 15 ngàn
lượt khách quốc tế. Riêng năm
2018, Bình Thủy đón gần 600
ngàn lượt khách đến tham
quan, trong đó, có trên 20 ngàn
lượt khách quốc tế.
Với định hướng phát triển
du lịch bền vững, quận Bình
Thủy đang tiếp tục triển khai
thực hiện Đề án phát triển du
lịch quận Bình Thủy giai đoạn
2016 - 2020, định hướng đến
2030. Theo đó, quận đang tập
trung đa dạng hóa sản phẩm
du lịch, tăng dần và kéo dài thời
gian lưu trú của du khách, tăng
hiệu quả kinh doanh và sức
hấp dẫn cho du lịch Bình Thủy,
tạo ra nhiều việc làm cho người
lao động, nâng cao đời sống
vật chất và tinh thần cho nhân
dân, góp phần tích cực chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, tăng nhanh
tỷ trọng ngành du lịch trong cơ
cấu kinh tế địa phương. Chú
trọng phát huy truyền thống,
bản sắc văn hóa quê hương,
tôn tạo và giữ gìn các di tích
lịch sử văn hóa, khôi phục và
phát triển các làng nghề truyền
thống góp phần thúc đẩy du
lịch của địa phương phát triển.
Có thể nói, quá trình xây
dựng và phát triển 15 năm qua
cho thấy, Bình Thủy luôn chú
trọng bảo tồn, phát huy giá trị
các di tích lịch sử - văn hóa trên

địa bàn. Trong đó, phát huy giá
trị các di tích để phát triển du
lịch từng bước được thể hiện rõ
nét hơn, tạo ra sự chuyển đổi cơ
cấu kinh tế địa phương; người
dân được hưởng lợi nhiều hơn
thông qua việc tham gia dịch
vụ du lịch, ngành nghề thủ
công truyền thống tại khu vực
có di tích. Di tích lịch sử - văn
hóa được tu bổ, tôn tạo, các
hoạt động phát huy giá trị di
tích được mở rộng, sáng tạo
thêm thông qua việc nâng cấp
các lễ, hội, phục dựng một số
nghi lễ truyền thống, kết nối
tua, tuyến, các điểm tham quan.
Hoạt động lễ hội được đầu
tư, vừa giữ được nét văn hóa
truyền thống, vừa không ngừng
được nâng chất nhằm quảng bá
hình ảnh cũng như những nét
đặc sắc của lễ hội đến với du
khách. Công tác tuyên truyền,
quảng bá trước, trong và sau lễ
hội trên các phương tiện thông
tin đại chúng luôn được quan
tâm đúng mức. Cơ sở vật chất
phục vụ cho lễ hội từng bước
được hoàn thiện; các ấn phẩm
giới thiệu về di tích, các hoạt
động lễ hội, đáp ứng được nhu
cầu thực tế. Công tác xã hội hóa
nhằm tăng thêm nguồn lực, tạo
sự phong phú, hấp dẫn trong
hoạt động lễ hội cũng được địa
phương rất chú trọng. Đặc biệt,
năm 2018, quận Bình Thủy có
thêm niềm vui lớn - lễ hội Kỳ
yên Đình Bình Thủy được công
nhận Di sản phi vật thể cấp
Quốc gia... Từ đó, du khách đến
với Bình Thủy hiện nay không
chỉ đơn thuần để thăm các di
tích lịch sử, các công trình kiến
trúc - nghệ thuật tại các di tích,
mà còn là dịp để có thể thưởng
thức thêm các giá trị văn hóa
phi vật thể truyền thống, được
tham dự các lễ, hội được tổ
chức tại các di tích. Có thể nhận
thấy rằng, các Di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Bình

Thủy là nguồn tài nguyên du
lịch quan trọng, sự độc đáo của
hệ thống di tích và hoạt động
lễ hội nơi đây đã tạo nên sức
hấp dẫn đối với du khách, góp
phần quan trọng cho sự phát
triển của địa phương.
Để hoạt động này có hiệu
quả và được tiến hành nhanh
chóng phải khơi dậy tiềm lực
trong nhân dân, để nguồn lực
trong dân trở thành hiện thực,
quận đang tập trung thông tin
rộng rãi việc quy hoạch phát
triển du lịch trên địa bàn. Đặc
biệt, đẩy mạnh tuyên truyền
giá trị của hệ thống di tích lịch
sử - văn hóa trên địa bàn, tiếp
tục tạo sự chuyển biến trong
nhận thức của toàn xã hội về
lợi ích của phát triển du lịch đối
với phát triển kinh tế - xã hội.
Bên cạnh đó, việc quản lý hoạt
động du lịch của chính quyền
địa phương phải xuất phát từ
điều kiện cụ thể, các chế định,
quy tắc phải rõ ràng, phù hợp
với quy hoạch chung và điều
kiện thực tế của quận. Tiếp tục
giữ gìn, nâng chất lễ hội truyền
thống, tạo sản phẩm du lịch
đặc trưng mang bản sắc văn
hóa của quê hương Bình Thủy,
đáp ứng nhu cầu của khách du
lịch. Song song đó, cần có chính
sách ưu đãi, tôn vinh kịp thời,
đúng mức cho những tổ chức,
cá nhân có nhiều đóng góp bảo
tồn, phát huy giá trị các di tích,
thực hiện xã hội hóa hoạt động
du lịch.
Một mùa Xuân mới lại về,
cùng thành phố Cần Thơ, Bình
Thủy rộn ràng đón chào Xuân
với niềm tin vào sự phát triển
bền vững cho hôm nay và
tương lai... Để mỗi mùa Xuân
trên quê hương Bình Thủy thân
yêu mãi sẽ là những mùa Xuân
thắng lợi, an lành, yên vui và
tươi đẹp.
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