Mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch ở An Giang

Hội thảo “Kết nối Việt Nam” lần thứ 9 diễn ra tại An Giang từ ngày 2 4/1/2018 đã nêu rõ những điểm mạnh cần phát huy để thu hút đến với tỉnh
này.

Từ những nghiên cứu

Chiều ngày 2/1/2018, tại Hội trường tỉnh ủy An Giang đã diễn ra buổi khai mạc
Hội thảo “Kết nối Việt Nam” lần thứ 9 với chủ đề “Phát triển, Du lịch và Bền
vững Việt Nam từ góc độ đa ngành và đa chiều”. Hội thảo được tổ chức bởi
UBND tỉnh An Giang phối hợp cùng trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG
TPHCM và ĐH Hawaii.

Tham dự buổi khai mạc Hội thảo, đại diện tỉnh An Giang có bà Võ Thị Ánh
Xuân - Bí thư tỉnh ủy, ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng
với đó là 400 đại biểu, gồm các Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà khoa học, nghiên cứu
sinh đến từ các trường Đại học trong và ngoài nước.

Ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh:
Ánh Xuân

Tại buổi khai mạc, đại diện tỉnh An Giang đã nêu rõ những điểm mạnh vốn có
của tỉnh để phát triển du lịch. Thêm vào đó, các nhà khoa học, các học giả
cũngtrình bày những nghiên cứu của mình về An Giang để bổ trợ vào quá trình
phát triển du lịch địa phương. Các ý kiến đều được lắng nghe, ghi nhận để có
thể sớm đưa vào thực tiễn.

Đến trải nghiệm thực tế

Để hiểu rõ hơn về nguồn tài nguyên vốn có của tỉnh An Giang, ngày 3/1/2018,
lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện để đoàn tham dự Hội thảo có điều kiện tham gia
ba hành trình khám phá. Ba hành trình bao gồm: Tuyến khám phá nền sinh thái
tự nhiên ở rừng tràm Trà Sư, khám phá làng nghề ở Tân Châu và khám phá văn
hóa tâm linh, khảo cổ ở Thoại Sơn - Óc Eo.

Có thể nói, chuyến đi tìm về nền văn minh Óc Eo là một trải nghiệm thú vị cho
đoàn tham quan. Vì sau đó, các nghiên cứu sinh đã có những ý tưởng sáng tạo,

góp phần đưa du lịch tâm linh đến gần hơn với khách du lịch như: Làm phim
phục dựng nền văn hóa cổ, tổ chức hành trình thu hút hơn, xây dựng bảo tàng
áp dụng công nghệ,…

Nhóm nghiên cứu với ý tưởng xây dựng bảo tàng thông minh áp dụng công nghệ. Ảnh: Ánh
Xuân

Nhận xét về các ý tưởng, ông Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch tỉnh An Giang cho rằng: “Đây là gợi ý thú vị để tính toán cho
quá trình phát triển du lịch của tỉnh An Giang”.
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