TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC ĐI KHẢO SÁT
TẠI TP. CẦN THƠ VÀ GÒ CÔNG (TỈNH TIỀN GIANG)
(Ngày 28/5 và 3/6/2017)

Để tìm hiểu và nắm bắt các giá trị lịch sử - văn hóa và nhu cầu xã hội của các địa phương
tại Nam Bộ, Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (CCS, USSH, VNU-HCM) đã tổ chức
hai chuyến đi khảo sát thực tế tại Quận Bình Thủy và cồn Sơn thuộc Tp. Cần Thơ vào
ngày 28/5/2017 và tại TX. Gò Công, TT. Vàm Láng và cù lao An Phú Đông tỉnh Tiền
Giang vào ngày 3/6/2017.

Khảo sát tại cồn Sơn, 28/5/2017
Tại Tp. Cần Thơ ngày 28 tháng 5 năm 2017, TTNC Trung Quốc đã đi tìm hiểu mô hình
tổ chức và quản lý loại hình du lịch cộng đồng có tính phân phối trên Cồn Sơn thuộc
Quận Bình Thủy. Cù lao nhỏ ven đô này có khoảng 75 hộ dân, trong đó có khoảng 20
hộ gắn kết nghề nuôi trồng và dịch vụ du lịch. Điều đáng quan tâm là cộng đồng cư dân
địa phương đã tự bố trí mỗi gia đình một loại đặc sản quan trọng (One Family One
Product), cứ thế nhiều gia đình nối tiếp nhau gắn thành chuỗi giá trị sản phẩm du lịch
nông nghiệp – nông thôn khá thú vị.

Nhà cổ Bình Thủy
Khảo sát tại Đình Bình Thủy
Ở Quận Bình Thủy, nhóm đã đi khảo sát Nhà cổ Bình Thủy, Đình Bình Thủy và miếu
Quan Đế ở địa phương. Nhóm đã gặp gỡ, làm quen với nhiều du khách trí thức trẻ ở
Cần Thơ, được tìm hiểu sở thích, thị hiếu và nhu cầu tìm hiểu lịch sử - văn hóa dân tộc
thông qua các di tích ở địa phương và trong vùng. Điều thú vị nhất, theo ghi nhận của
chúng tôi, đa số khách thăm viếng các di tích này đều là trí thức trẻ đủ các ngành nghề
khác nhau từ nhà báo, dược sĩ, nhân viên ngân hàng, nghề tự do v.v..
Tại TX. Gò Công vào ngày 3 tháng 6 năm 2017, TTNC Trung Quốc đã đến tìm hiểu
lịch sử, hình thành và diễn trình của Văn Thánh Miếu TX. Gò Công (thành lập đầu TK
XX, hiện là trụ sở Hội giáo chức TX. Gò Công), được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng
của tầng lớp trí thức địa phương trong việc phát triển các hoạt động văn hóa – giáo dục
gắn với thiết chế lịch sử - văn hóa này.

Khảo sát tại Văn Thánh Miếu TX. Gò Công
Bên cạnh Văn Thánh Miếu là hệ thống đình Trung Gò Công và các hội quán Phúc Kiến,
Triều Châu, Quảng Đông, Khách Gia và Hải Nam – tất cả đều chủ thờ Quan Công, phối
thờ Thiên Hậu và Phúc Đức Chánh Thần.

Đình thần TX. Gò Công
Hội quán Nghĩa An – Triều Châu
Sau TX. Gò Công, nhóm khảo sát đi khảo sát thực tế tại TT. Vàm Láng huyện Gò Công
Đông, tìm hiểu kiến trúc, mỹ thuật và sinh hoạt lễ hội tại Miếu Ông Nam Hải và miếu
Bà Chúa Xứ ở địa phương. Buổi chiều, nhóm tiếp tục đi khảo sát Lũy pháo đài Trương
Định trên Cù lao An Phú Đông.

Tìm hiểu tại Miếu Ông Nam Hải TT. Vàm Láng Di tích Lũy pháo đài Trương Định
trên cù lao An Phú Đông
Thông qua các chuyến đi khảo sát các địa phương Nam Bộ, TT sẽ kết nối các nguồn
lực và hình thành các hướng, các chủ đề nghiên cứu nhằm mục tiêu gắn kết nghiên cứu
hàn lâm và ứng dụng vào đời sống xã hội.
TTNC TQ – Phòng QLKH-DA

