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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thảo Ứng dụng công nghệ 4.0
trong phát triển du lịch thông minh
Để chuẩn bị Hội thảo Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển du lịch thông
minh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo với những
nội dung như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Báo cáo các kết quả Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về di tích lịch
sử cấp quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện
81 ngày đêm năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị;
- Hoàn chỉnh các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 hỗ trợ phát triển Du lịch
và chuyển đổi số trong ngành Du lịch;
- Lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị tiếp nhận, sử dụng sản phẩm: Trung
tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Trị, các Phòng Văn hóa, Thông tin, các
Doanh nghiệp và người sử dụng (du khách,,..);
- Tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sản phẩm App Di sản văn hóa
Quảng Trị.
- Việc tổ chức hội thảo trong chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 50 giải phóng tỉnh
Quảng Trị; 50 năm sự kiện Thành Cổ Quảng Trị, do vậy cần được tổ chức nghiêm
túc, chu đáo, đạt kết quả thiết thực.
B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Thời gian, địa điểm và thành phần Hội nghị
1. Thời gian: Dự kiến 01 ngày (khoảng từ ngày 22 - 24/4/2022)
2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị Thị xã Quảng Trị, số 33 Ngô
Quyền, Thị xã Quảng Trị
3. Thành phần tham dự: Hội nghị dự kiến 40 đại biểu, khách mời gồm:
* Cấp tỉnh:
- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và
Truyền Thông; Lao đông, Thương binh và Xã hội;
- Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo Trung tâm bảo tồn Di tích và Bảo tàng;
- Đại diện Lãnh đạo Hiệp Hội Du lịch Quảng Trị;
- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
* Cấp huyện:
- Đại diện Lãnh đạo UBND Thị xã;
- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy;
- Đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa, Thông tin thị xã Quảng Trị, huyện Triệu
Phong, Hải Lăng;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã;
- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao;
- Lãnh đạo UBND các phường 1, 2, 3, An Đôn và xã Hải Lệ;
- Các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn Quảng Trị và thị xã
Quảng Trị.
- Phóng viên Báo Nhân dân, Báo Quảng Trị, Đại truyền hình Khu vực, Đài
Truyền hình Quảng Trị.
4. Chương trình Hội thảo
Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, UBND Thị xã Quảng
Trị.
Thời gian
Nội dung
Thực hiện
8:00 – 8:15’ 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Ban Tổ chức
Từ 8h 15’
2. Phát biểu khai mạc.
Chủ trì Hội thảo
đến 11h30’
3. Giới thiệu về di tích lịch sử văn hóa Thị Nhóm nghiên cứu
xã Quảng Trị và Thành Cổ Quảng Trị
4. Du lịch 4.0 và công cụ hỗ trợ phát triển Nhóm nghiên cứu
du lịch và chuyển đổi số Du lịch Quảng Trị
5. Báo cáo kết quả khảo sát thu thập và phân Nhóm nghiên cứu
tích thông tin di tích lịch sử cấp quốc gia
đặc biệt thành cổ quảng trị và khu vực lân
cận từng bước chuyển đổi số cơ sở dữ liệu
di sản văn hóa

6. Tiềm năng du lịch và giá trị các di tích Trung tâm Quản lý
lịch sử văn hóa Quảng trị phục vụ Du lịch
Di tích và Bảo tàng
Nghỉ giải lao
7. Thảo luận
Các đại biểu
8. Giới thiệu App Di sản văn hóa Quảng Trị Nhóm nghiên cứu
9. Công bố đưa sản phẩm App Di sản văn
Sở KH&CN và
hóa Quảng Trị vào sử dụng chính thức
UBND Thị xã
10. Tổng kết Hội thảo và Bế mạc
Sở KH&CN
5. Công tác chuẩn bị Hội thảo
* Sở Khoa học và Công nghệ:
- Phối hợp chủ trì Hội thảo
- Chuẩn bị các nội dung báo cáo
- Đặt bài và tổng hợp các Tham luận
- Lập danh sách và gửi giấy mời đại biểu
- Phát tài liệu, chế độ hội thảo
- Maket, nước uống cho đại biểu
* UBND thị xã:
- Đồng chủ trì hội thảo
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa, Thông tin và các đơn vị liên quan giúp chuẩn bị
địa điểm tổ chức hội thảo và các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, trang trí.
Trong quá trình chuẩn bị, nội dung nào chưa rõ, Sở Khoa học và Công nghệ
cùng UBND Thị xã Quảng Trị trao đổi, thống nhất điều chỉnh./.
Nơi nhận:
- UBND tx Qtrị;
- Trung tâm Bảo tồn Di tích;
- GĐ Sở;
- Lưu: VT, TĐC.
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