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Tóm tắt:
rà Vinh là một địa phương có nền văn hóa đặc trưng được hình thành từ
cộng đồngbao gồm ba dân tộc: Kinh, Hoa và Khmer. Quá trình hình thành và
phát triển mang tính lịch sử lâu đời đã tạo nên đời sống văn hóa, xã hội, tín
ngưỡng cùng với các hoạt động lễ hội truyền thống đặc trưng và hệ thống các công trình
thờ tự mang đậm nét bản địa cũng như đặc trưng. Những nền tảng văn hóa, lễ hội và t n
ngưỡng phong ph và đặc sắc đã hình thành tiềm năng phát triển các loại hình du lịch
sinh thái, văn hóa, lễ hội và tâm linh. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phỏng vấn
sâu đối với 251 du khách và 35 đáp viên từ các tổ chức kinh doanh du lịch để đánh giá
mức độ đáp ứng c a các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, từ đó đề xuất các hàm ý
ch nh sách để xây dụng các giải pháp phát triển bền vững loại hình du lịch tâm linh tại
tỉnh Trà Vinh.
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Abstract:
Tra Vinh province owned a unique culture that formed from the community, including
three ethnic groups: Kinh, Chinese and Khmer. The historically process of formation and
development has created a cultural, social, religious life, traditional festive activities,
monument of worship. Various cultural, festive and religious backgrounds have formed
the potential for the development of ecological, cultural, festive and spiritual tourism.
This study uses an in-depth interview method for 251 travelers and 35 respondents
from tourism business organizations to assess the level of response of factors affecting
development, thereby suggesting policy implications for building sustainable solutions
for spiritual tourism in Tra Vinh province.
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