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QUYET DH 
V vic Phê duyt d tIi: Nghiên cfru xây dy'ng co sô dli' 1iu s v di tIch 

llch sü cp Quoc gia dc bitt Thành c Quãng Tij và nhli'ng dja dim 
hru nim sy' kiin 81 ngày dêm chin djch näm 1972, 

gop phn ho trçr phét trin du ljch Quãng Tn 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG mj 

Can czLut T chzk chInh quyn djaphweing ngày 19/6/2015; 

Can c& Lu2r Khoa hQc và C'ông ngh ngày 18/6/2 01 3, 

Can thNghj djnh s08/2014/ND-CP ngày27/01/2014 cza ChInhphz quy 
djnh chi tiêt và hzthng dan thi hành m3t so diêu cza Lut Khoa hQc và Gong 
ngh; 

Can ct Quyt djnh s 11/2016/QD- UBND ngay 31/3/2016 cza UBND tinh 
ban hanh Quy che quan ly cac nhzçm vy khoa hQc va cong nghç cap tznh va cap 
co' sà trên dja bàn tinh Quáng Trj; 

Can cz Quylt djnh s 726/QD-UBND ngày 18/3/2020 cña UBND tinh Phé 
duyt danh myc nhim vy khoa hQc và cOng ngh cap tinh (lan 1, nám 2020), 

Theo d nghj czki Giám dc Sà Khoa hQc và Cong ngh tgi Ta trInh so 
5 7iTfr-SKHCN ngày 17/8/2020. 

QUYET DNI: 

Diu 1. Phê duyt d tài: Nghiên cfru xây dirng ci so d 1iu s v di tIch 
ljch sO c&p Qu& gia dc bi@ Thành c Quãng Tn và nhng dja dim liru nim 
sr kin 81 ngây dêm chin djch näm 1972, gop phn M trçi phát trin du ljch 
Quãng T, vOi các ni dung sau: 

A A • I A - A A I A 1. Ten de tài: Nghien cmi xay drng ca sa du hçu so ye di tich ljch su cap 
Quc gia ctc bit Thành c Quãng Tn và nhüng dja dim km nim sr kin 81 
ngày dém chin djch n.m 1972, gop ph.n h trcl phát trin du ljch Quãng Trj, 

t A ' 2. To chirc, ca nhan chu tn: 

T chCrc chü tn: SO Khoa hçc và Cong ngh tinh Quàng Tq. 

Chü nhim: CN. Phan Tun Anh. 

3. Nhfrng ni dung chlnh: 

3.1. Mic tiêu: 

- Xây drng bO Ca sO d 1iu thông tin du ljch v Di tIch ljch sO dc bit 
cAp Qu& gia Thãnh c Quãng Trj và nhng dja dim liru nim sir kiin 81 ngày 
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dêrn chin djch näm 1972, các di tIch ljch sir, van hóa tai  Thj xA Qung Tn và 
rnt s di tIch ljch s1r van hóa Ian c.n. 

- Tao ra mt san phm du ljch dçc dáo mang ban s&c riêng cUa Di tIch 
Thành c Quãng Trj và nhIthg dja dim itru nim sir kin 81 ngày dêm chiên 
djch näm 1972 cüng nhu cho tinh Quãng Trj giüp khai thác hiu qua, xüc tién 
và phát trin du ljch trong giai don mdci. Là mt trong các cong ci1 giá tn h trçl 
cho qua trInh xây drng và phát trin Thj xâ Quãng Trj trô thành mt không gian 
van hóa vI hôa binh (Festival Hôa bmnh), biu tuçlng cho sirc sing cüa nhán loai 
trén mánh dAt tIrng bj born dn hüy diet. 

3.2. Mic tiéu ci1,i th: 

- Xây drng b CSDL các di tIch dljch sü van hóa t.i các dja dim: 

+ Thãnh C Quãng Trj và nhfing dla  dim hru nim siikin 81 ngày dêm 
nAm 1972 bao gorn 7 di tich: Thành Co Quang Tn, Trucing Bo De, NgA ba Long 
Hung, Nba th Long Hung, Ch& thép Long Quang, Ch& NgO xá Tây, Nhà thi 
Tn Bun. Va các dirn L hi hai ben bi song Thach Han; 

+ Các di tjch ljch sü, van hóa tai Thi xâ Quãng Trj: Bn song Thach Han, 
Nhia Trüng Dan, Chôt tiu di Mai Qu& Ca, DInh lang Nhu L, Nhà ông 
Tong Trçng..... 

+ Các di tIch ljch sü van hóa lan can: Nhà luu nim C6 TBT Lé DuAn, 
Can cü La Vang, Nhà thi La Vang, T dInh Sac Tir Tjnh Quang,... 

- Giüp cho du khách tIm kim và tra cCru d dàng thông tin lien quan các 
di tIch và cim di tIch Thành CS Quãng Trj và khu v11rc ian can; 

- H trci các co quan quãn l ngành van hóa du ljch trong cong tác quãn 1 
di tIch; 

- Cong ci,i h trcl hQc sinh trong giáo diic truyn thSng. 

3.3. Ni dung thrc hin: 

- Nghiên elm, dánh giá tng quan v H thng thông tin Cim di tIch 
Thành c Quãng Trj , Thj xã Quãn Tn và các v1ng lan can;  các phtrcing pháp 
xây drng và th hin hin cO trên the gi&i và tai  Vit Nam; 

A f P. P. • I • A - Dieu tra khao sat thu thap thong tin du lich  Di tich 1ch six Thanh Co 

Quãng T và vi)ng lan con; 

- SIr diing các cong ngh k thut djnh vj và tin hãnh djnh vj GPS; UAV 
, . * * va tien hanh bay/chiip: Do dac  GPS, chip ânh DSL va bay chp UAV; 

- XCr l dQ 1iu GPS, ãnh ehiip hr DSL và ãnh bay chip hr UAV nh.m 
phc h tnçi CSDL: Xlr l cac dü 

lieu; TIch hcip các cong ngh GIS, 3D, UAV; 
Thiet ke va xay di,rng mo hrnh UAV, va anh 3D; 

- Xây dmg mO hInh din hlnh duài dung 3 chiu (20 ãnh — khu v,rc 
Thãnh c và TruOng B D; 02 video cho khu vrc ttrclng dài, toàn earth Thành 
c Quàng Trj, cng Hu) và video và hlnh ãnh hr UAV (5 video và hInh ãnh); 
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- Xây drng B CSDL di tIch ljch sü Thành c Quãng Trj và vüng lan cn; 

- ThMt k và Xây dmg Application Thành c Quâng Trj - Thành ph vi 
hôa bmnh; 

- Hiu chinh san phm: Chy thu nghim, dánh giá và hiu chinh san 
pham; 

- Hi thão ly kin b sung d tip tigiC chinh süa san phm d tài. 

4. Thèi gian thiyc hin: 12 tháng. 

5. Kinh phi thure hin: 440.000.000 ding. 

(Bin tram bn mwcii triu dng) 

itt nguon kinh phi sir nghiep KH&CN tinh. 

Diu 2. Giao S& Khoa h9c và Cong ngh t chüc thông báo kt qua xét 
giao tri,rc tip d tài neu ti Diu 1, t chüc phé duyt thuyt minh và k)' hcip 
dng thlgtC hin theo quy djnh hin hãnh. 

Dieu 3. Quyet dinh  nay co hiu h1rc thi hanh ke ttr ngay ky. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các Si: Khoa hQc và Cong 
ngh, Van hôa, Th thao và Du ljch; Chü tjch UBND thj xA Quãng Tn; Thu 
trithng các ca quan, &in vi lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh  này.I.-./ 

Noi nkn: 
- Nhir diM 3; 
- ChU tjch UBND tlnh (b/c); 
- Ltru: VT, KHCN. 

TM. BAN NHAN DAN 
KT. CHiJ TtCH 
PHO CHU TICH t& 

 

 

Lê Duc Tin 
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