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BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN ĐẶT HÀNG CẤP TỈNH THUỘC KẾ HOẠCH KH&CN NĂM 2016 
 

TT 
Tên đề tài/dự 

án SXTN/đề án 
khoa học 

Định hướng mục tiêu 
Yêu cầu  
đối với 
kết quả 

Hình thức đặt hàng 
của UBND tỉnh 

1 2 3 4 5 
1 Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ 
số hóa 3D các 
hiện vật, công 
trình lịch sử, văn 
hóa của thành 
phố Nha Trang 

Ứng dụng công nghệ số hóa 3D 
các hiện vật, công trình lịch sử, 
văn hóa của thành phố Nha Trang, 
làm cơ sở để bảo tồn và phát huy 
giá trị di sản văn hóa; quảng bá du 
lịch thành phố Nha Trang. 

- Bộ cơ sở dữ liệu số hóa 3D và thông tin các 
hiện vật, công trình lịch sử, văn hóa tiêu biểu 
của thành phố Nha Trang 

- Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu số hóa 3D và 
thông tin các hiện vật, công trình lịch sử, văn 
hóa của thành phố Nha Trang (dễ tra cứu, cập 
nhật, cho phép truy xuất và hiển thị dữ liệu 
phim, ảnh 3D và thông tin trên Web và các 
phương tiện có kết nối Internet) 

- Dự thảo Quy chế quản lý, khai thác và cập 
nhật dữ liệu số hóa 3D các hiện vật, công trình 
lịch sử, văn hóa của thành phố Nha Trang, làm  
cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, 
quảng bá du lịch thành phố Nha Trang 

- Hệ thống bản đồ số (ứng dụng GIS) phục vụ 
công tác quản lý, tra cứu thông tin các hiện vật, 
công trình lịch sử, văn hóa thành phố Nha Trang 

- Website giới thiệu thông tin, hình ảnh các hiện 
vật, công trình lịch sử, văn hóa của thành phố 
Nha Trang đã được số hóa dưới định dạng 3D 

- Định dạng 3D phù hợp, có thể sử dụng khi in 
3D dùng làm quà lưu niệm, phục chế, trùng tu 
dựa trên cơ sở dữ liệu đã có. 

 

Tuyển chọn 
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2 Đầu tư và ứng 
dụng KH&CN 
của doanh 
nghiệp vào nông 
nghiệp ở khu 
vực nông thôn, 
miền núi tại 
Khánh Hòa. 

 

- Đánh giá thực trạng đầu tư và 
ứng dụng KH&CN của doanh 
nghiệp vào nông nghiệp ở khu vực 
nông thôn, miền núi tại Khánh 
Hòa; 

-  Đề xuất các giải pháp, cơ chế 
chính sách thu hút đầu tư và ứng 
dụng KH&CN của doanh nghiệp 
vào nông nghiệp tại Khánh Hòa. 
 

- Thực trạng đầu tư và ứng dụng KH&CN của 
doanh nghiệp vào nông nghiệp ở khu vực nông 
thôn, miền núi tại Khánh Hòa; 

- Thực trạng triển khai áp dụng một số cơ chế 
chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 
và ứng dụng KH&CN của doanh nghiệp vào 
nông nghiệp tại Khánh Hòa;  

- Những thuận lợi, tồn tại, khó khăn, bất cập  
trong việc đầu tư và ứng dụng KH&CN của 
doanh nghiệp vào nông nghiệp tại Khánh Hòa; 

- Một số giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư 
và ứng dụng KH&CN vào nông nghiệp; 

- Kiến nghị TW ban hành, chỉnh sửa bổ sung cơ 
chế, chính sách có liên quan nhằm thu hút đầu 
tư và ứng dụng KH&CN của doanh nghiệp vào 
nông nghiệp; 

- Dự thảo một số văn bản quy phạm pháp luật 
tham mưu cấp thẩm quyền ban hành nhằm 
khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư và 
ứng dụng KH&CN vào nông nghiệp. 
 

Tuyển chọn 

                                           
                         
 
 


