1. Tên nhiệm vụ: Điều tra, thám sát, khai quật khảo cổ học đáp ứng yêu cầu phát
triển công nghiệp hóa hiện đại hóa tỉnh Đồng nai 2006-2007
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Nai
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sỹ khoa học Lịch sử Trần Quang Toại

Cá nhân tham gia:
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:
Điều tra cơ bản (điều tra, phát hiện, thám sát, khai quật trọng điểm), giám định
khoa học, xây dựng các bộ hồ sơ dữ liệu khảo cổ học. Từ đó, cung cấp những
thông tin khảo cổ học căn bản nhất về các vùng có quá trình công nghiệp hóa, đô
thị hóa nhanh của tỉnh mà trọng là TP Biên Hòa, Long Thành; làm cơ sở cho các
đề xuất xử lý, bảo vệ các di tồn văn hóa và phát huy các giai trị văn hóa của tiền
nhân.
Xây dựng bản đồ khảo cổ học ở Biên Hòa, Long Thành đáp ứng yêu cầu quy hoạc
và phát triển kinh tế các vùng miền của tỉnh trong tương lại.
5. Kết quả thực hiện:

Đề tài nghiên cứu khoa học: “Điều tra, khảo sát, khai quật khảo cổ học, đáp ứng
yêu cầu phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh Đồng Nai (2006 - 2010)” là
yêu cầu cấp thiết trước mục tiêu phát triển kinh tế nhằm bảo tồn di sản văn hóa
song hành cùng phát triển kinh tế.
Đề tài đã tiếp thu thành quả phát hiện khảo cổ học trước đó của các học giả người
Pháp vào cuối thế kỷ XIX; nhất là tiếp thu thành quả các công trình nghiên cứu
về khảo cổ học của các nhà khoa học trong nước từ sau năm 1975 như: “Khảo cổ
học Đồng Nai thời tiền sử”, “Văn hóa khảo cổ học Đồng Nai 10 thế kỷ đầu công
nguyên”, “Văn hóa khảo cổ thời đại kim khí vùng ngập mặn tỉnh Đồng Nai”. Đồng
thời kết hợp với công tác điều tra điền dã, thám sát trên diện rộng được quy họach
sân bay quốc tế Long Thành và quy họach khu hành chánh, văn hóa thành phố
Biên Hòa, phát hiện nhiều địa điểm có dấu tích văn hóa cổ. Khai quật 2 di tích tiền
sử Gò Me, phường Thống Nhất và di tích tiền- sơ sử Tân Lại, phường Bửu Long,
thành phố Biên Hòa.
Kết quả khai quật nghiên cứu 2 di tích thu thập hàng trăm công cụ sản xuất thời
tiền sử, hàng chục ngàn mảnh gốm các lọai. Đặt biệt di tích Tân Lại, phường Bửu
Long có 2 lọai hình di tích cổ thuộc hai giai đọan lịch sử chồng lên nhau, nói lên sự
phát triển liên tục của cư dân vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai.
Qua kết qủa chỉnh lý nghiên cứu các di vật tìm thấy trong di tích bước đầu cho
chúng ta nhận định về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân trong vùng. Kỹ
thuật chế tác công cụ sản xuất, chế tác đồ gốm làm vật dụng sinh họat, kỹ thuật xây
dựng, đời sống kinh tế, trình độ khoa học, thẩm mỹ và giao lưu tiếp biến kinh tế,
văn hóa với các vùng phụ cận.
Đề tài đóng góp một phần nhất định trong hệ thống tư liệu khảo cổ học nhằm
nghiên cứu và trưng bày ở Bảo tàng Đồng Nai. Khẳng định những dấu tích văn hóa
lịch sử còn tìm ẩn trong lòng đất để các nhà quản lý họach định những chính sách

phù hợp nhằm bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế bền vững trong tương
lai.
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 01/2006 đến tháng 10/2007
7. Kinh phí thực hiện: 450 triệu đồng

