Trên a bàn qun Liên Chiu có hn 35 di tích lch s vn hóa có giá tr, 10 l hi tín ngng dân
gian truyn thng. Hot ng vn hóa tâm linh ã góp phn ng viên, khích l các tng lp nhân dân
thc hin ngha c cao p, xây dng khi i oàn kt toàn dân tc.

ình Xuân Dng
Tuy nhiên, các hot ng này cha thc s c khai thác xây dng thành các sn phm du lch vn
hóa tâm linh. Trong khi, thi gian gn ây loi hình này ang phát trin mnh và mang v ngun li
nhun ln, to vic làm cho nhiu lao ng. T thc t ó, Phòng Vn hóa và Thông tin qun a ra mt s
gii pháp phát trin vn hóa tâm linh trên a bàn qun qun lý t chc, phát huy và bo tn c tt hn.

L hi cu ng Nam Ô
Trong các gii pháp, iu quan trng là xây dng các a im du lch tâm linh. Trc ht là tp trung
vào các im du lch ti làng Nam Ô: Miu Âm linh, Lng Ông Nam Ô, Ging Lng, Ngha Trng
Nam Ô, Miu Bà Liu Hnh, ình làng Xuân Dng gn kt các phng trong vic hình thành các
chng trình du lch tâm linh, gn du lch tâm linh vi các loi hình di tích khác nhm to s phong
phú a dng các a im du lch. Thu hút s tham gia tri nghim ca khách tham quan nh: hát Bã
tro, Tri nghim mt ngày cùng ng dân, tham quan làng ngh nc mm Nam Ô… c bit, chú
trng xây dng chui cung ng dch v tham quan, tìm hiu, chiêm bái nhng giá tr tâm linh gn vi
im du lch.

Lng ông Cu Ng
du lch tâm linh trên a bàn qun c ông o du khách bit n thì công tác tuyên truyn, qung bá
cn c trin khai ng b, xây dng thng hiu cho sn phm du lch vn hóa tâm linh da trên nhng c
trng riêng. Cùng ó, nâng cao nhn thc cho các cp hoch nh n ngi dân trên a bàn qun v tm
quan trng ca du lch vn hóa tâm linh. T nhn thc, các cp chính quyn và ngi dân cùng vào
cuc tuyên truyn, h tr du khách trong thi gian tham quan, tri nghim trên a bàn qun. Nh vy,
du khách s thng xuyên quay tr li.

Miu bà Liu Hnh
Công tác u t tu b, nâng cp, hoàn thin c s vt cht, h thng ình, miu, c s th t cng nh h tng tip
cn im du lch tâm linh cn c quan tâm. Các hng dn viên hin nay ch yu là ngi dn ng, yu t
quan trng là lch s, vn hóa các dân tc… còn hn ch. Chính vì vy, cn ào to i ng hng dn viên
mang tính chuyên sâu, có bài bn nhm nâng cao kin thc v các im du lch tâm linh truyn ti
n du khách. Cn có nhng khóa hc ngn hn giúp hng dn viên hoàn thin kin thc v dân tc, vn
hóa, lch s, a lý, tôn giáo, tín ngng, lch s các ngôi ình, miu, lng…
Ngoài ra, cn kin toàn b máy t chc qun lý nhà nc v du lch và nâng cao trình cho cán b
qun lý trên a bàn qun tng cng hiu qu công tác qun lý phát trin du lch tâm linh. Tip tc
duy trì và phát trin các nghi l sinh hot tâm linh có ý ngha tích cc nh l hi cu ng, l hi th mu
liu Hnh, nghiên cu su tm, chn lc phc dng và phát trin loi hình hát bã tro có tác dng tích
cc ti nhn thc ca ngi dân và du khách.
Ngày 27 tháng 8 nm 2019 B Vn hóa Th thao và Du lch ã công b quyt nh công nhn làng
ngh nc mm Nam Ô là di sn vn hóa phi vt th quc gia. ây là tin vui cho nhân dân qun Liên
Chiu nói riêng và nhân dân trên toàn thành ph nói chung. ây là mt vinh d to mt sc bc mi
cho ngi dân ni ây, t ây chúng ta có th gn vic tìm hiu nhng im vn hóa tâm linh vi thm làng
ngh làm nc mm thành mt im du lch hp dn. Hy vng rng vi nhng a im du lch hin ti UBND
qun s có nhng im nhn phát trin du lch vn hóa tâm linh trên a bàn Liên Chiu.

Thu Hà (VHTT).

