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QUYET oii 
V vic phê duyt Danh myc nhim vy nghiên cfru khoa hQc và cong ngh 

cpcffsrnäm 2022  

GIAM DOC S(1 VAN HOA, THE THAO VA DU LICH 

Gán ct Quylt djnh s 14/2020/QD-UBND ngày 04 tháng 6 nãm 2020 cza 
Uy ban nhân dan tinh Blnh Dwo12g Quy djnh ch&c näng, nhim vii, quyên hçn Va 
ca câu tO chic cza Sà Van hóa, Th thao và Du lich  tinh BInh Dztong, 

Gán cz Quyt dinh s 09/2019/QD-UBND ngày 10/5/2019 cza Uy ban nhdn 
dan tinh Quy djnh mic xay dwng, phán bô dw toán và quyêt toán /dnh phi dOi vái 
nhim v khoa hQc va cong nghe có th dung ngân sách nhà nwó'c trên dia bàn tinh 
Blnh Dwog; 

Can ct Quylt dinh s 30/QD-UBND ngày 16/12/2019 cáa Uy ban nhán dan 
tinh BInh Dwcvng ban hành Quy djnh quán lj nhim vy khoa hoc và cong ngh có 
th dyng ngân sách nhà nztó'c trên dia  bàn tinh Blnh Dwog, 

Theo d nghj cza Thitông trrc Hç5i dng Khoa hQc và Cong ngh SO' Van 
hóa, The thao và Du lich. 

QUYET DJNH: 

Diêu 1. Phé duyt Danh miic nhim vii nghien cüu Khoa h9c và Cong ngh 
cap co so' näm 2022, gôm 03 thim vi (Danh myc cy the duqc dInh kern trong Phy 
lyc). 

PhOng quãn 1 Van hóa va gia dInh (Thuo'ng trirc hi dông KHCN So' Van 
hóa, The thao va Du ljch), thành vien các HOi  dông hi van xác djnh nhim vi Khoa 
hQc và cong ngh cap co so' nm 2022- dc't 1 và dcit 2 chju trách nhim hoàn toàn 
trixâc pháp hut ye chuyên môn, tInh chInh xac, tInh phap 1 cüa nhüng nOi  dung 
lien quan trong vic tham mtru Giám doe so' Van hóa, The thao và Du ljch phe 
duyt Danh mic nhim viii nghiên ciru khoa h9c cong ngh cap co so' nm 2022 
nêu trên. 

Diu 2. Giao Phông quãn 1 Vn hóa và Gia dInh ch tn, phi hçcp vâi 
phông Kë hoach Tài chIrth và các dcm vi có lien quan to chrc thông báo cãc nhim 
vi nghiên cru Khoa hQc và Cong ngh cap co so' theo danh m%tc nêu trên; to chüc 
tuynch9n cac t chüc, c than chü trI thuc hin nhim vij khoa hQc và cong ngh 
va triên khai các buâc tiêp theo dung quy djnh hin hành; dam bão các nhim vi 
nghien cCru drcic triên khai dung tiên dO,  cac san phâm nghiên cfru dáp üng yêu 



cu dt ra, dáp üng duçic yeu cu phát trin cüa ngành, gop phn phát trin kinh t 
-xâhicUatinh. 

Diu 3. Chánh van phông S, Truâng phông quãn 1' Van hóa và gia dinh, 
Trtrng phOng Ké hoach Tài chInh va các to c1ic, cá nhân cO lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyêt dnh nay, ke t ngày 

Nii nh1n: 
- Nhix diu 3; 
- Luu: VT, QLVHGD. 
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D tài: Bâo tn và 
phát huy giá frj di 
tIch ljch st - van 
hóa và danh lam 
thâng cinh trong 
bi cãnh do thj 
hóa và. cách mang 
4.0 a tinh Binh 
Ducing. 

- TrInh bay i thuyt v thrc t tác d)ng do 
thj hóa di vOi di tIch ljch sc - van hOa nOi 
cung trên Ca nuóc. 
- Mt so mô hInh ye bào ton và phát huy di 
tIch cüa th giâi, khu vrc và trong nuâc. 
- Dánh giá thiic trng bão ton và phát huy di 
tIch tinh Birth Ducing mang tInh khoa hoc. 
- MOt so djnh hi.ràng và giài pháp bão ton 
và phát huy di tIch ô BInh Duong trong bôi 
cânh do thj hóa, each mng 4.0; mt so mô 
hinh khá thi, üng diing dâu tu và khai thác 
co hieu qua. 

- Báo cáo t6ng kt nghiên ciru d tài, báo 
cáo có Co s& khoa hpc, thrc tiên, khã thi 
và các chuyên dê khoa hQc; 
- Xây drng mô hinh bão ton và phát huy 
giá fri  di tIch ljch si'r - van hOa và danh 
lam thäng cãnh; 
- Các phii luc tâi 1iu km theo 
- CD liru tr tu Iiu. 
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D tài: Bào tn và 
phát huy giá fri 
tuçmg dài và tranh 
hoành tráng trong 
môi tru1ng do thj 
hiên di frên dja 
bàn tinh BInh 
Ducing. 

- Nhn thirc chung v 1 1un, thrc tin di 
vài tiicing dài và tranh hoành tráng trong 
môi truang do thj hin di noi chung. 
- Nghiên cCru toàn cánh h thông luong dài 
và tranh hoành tráng tinh Bmnh Ducnig. 
- Dánh giá thirc trng báo ton và phát huy 
tuclng dài và tranh hoành tráng B'mh 
Dixcing. 
- Phát huy k thra và phát triên không gian 
quy hoach, kiên trüc, cãnh quan do thj; giáo 
d%lc truyn thông; gop phân gIn git bàn sac 
vAn hóa dja phucmg. 
- Xác dnh mt so giãi phap, mô hinh, quy 
hoch không gian phát triên kinh té - xA 

- Báo cáo t6ng kt nghien ciru d tài, báo 
CáO có cd sO khoa h9c, thc tiên, khã thi 
và các chuyên dé khoa h9c; 
- Dê xuât giãi pháp Ung ding; mO hinh 
xây dirng tuçlng dài và tranh hoành tráng 
trong môi trti&ng do thj hin di ô BInh 
Duong. 
- Phi.i 1iic hinh ãnh toàn bO các cOng trinh 
tuçing dâi và tranh hoành tráng ducc 
khâo sat trong dê tài; 
- Phi lic mô hInh, phân k' dâu tu, báo 
tOn, xây d%mg va phát huy h thông 
tuçing dài và tranh hoành tráng, khái toán 
kinh phi... 

12 tháng Tuyn 
ch9n 

Phông 
quãn I 
VAn hóa 
va Gia 
dinh 



hi, phãn kr du Px bâo tn và xây dimg 
tuclng dài và tranh hoành tráng tinh Binh 
Ducing. 

- CD lu'u trt tu 1iu. 
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Dê tài: Nghien 
cüu phát trien h 
thông thu vin 
cong cong tinh 
Binh Ducmg theo 
huàng hiên dai, 
thông minh. 

- Nghiên ciru mOt so mô hmnh thu vin cong 
cong  trên the giói, các nuàc trong khu virc 
và trong nuâc. 
- Phát triM rnôi trung xâ hOi  h9c tp m& 
và h9c tp suôt dYi, dng thñ dáp irng yêu 
câu cüa giai don phát triên mài gAn lien 
vói djnh huông phát triM do thj sang tao,  
thãnh phô thông minh tinh BInh Duing. 
- He thông thu vin cong cOng  Bmnh DuGng 
trâ thành Trung tam Thông tin, Vn hóa, 
Giáo diic hUu Ich, cO nguôn lire thông tin da 
dung; to chrc phic vu trong và ngoài thu 
vin, phát triM van hóa d9c tai  dja phiwng. 
- MOt so giâi pháp phü hcip vài thrc tiM 
cUa dja phucmg: Xây dimg c sâ 4t chat 
huong hien dai;  mo hmh, tieu chuan thu 
vin cong cong,... ing dicing thành tru khoa 
h9c cong ngh thu vin thông minh phic vii 
nhân dan. 

- Báo cáo tong kêt nghiên ciru dé tâi, báo 
cáo có co s& khoa h9c, thrc tiên, khá thi; 
- Các chuyên dê khoa h9c; va các phii 
luc 
+ Kê hoach ni dung phát triM thu vin 
trong giai do?n tiêp theo; h thông so 
1iu. 
+ Xây dipig mô hinh thu vin cong cong 
irng d%ing; 
+ Tiêu chun thu vin cong cong theo 
hu&ig hin dai,  thông minh. 
- CD km tr(r tix 1iu. 
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