1. Tên nhiệm vụ: Văn hóa khảo cổ thời địa kim khí vùng đất ngập mặn ở Đồng
Nai
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bảo tàng Đồng Nai
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Quang Toại
Cá nhân tham gia: GS. Lê Xuân Diệm, PGS.TS Trịnh Sinh, TS. Bùi Chí Hoàng,
TS. Phạm Quang Sơn, TS. Nguyễn Văn long, ThS. Nguyễn Thị Hoài Hương, CN.
Nguyễn Thị Tuyết Trinh, CN. Nguyễn Quốc Mạnh, CN. Lưu Văn Du, CN. Nguyễn
Hữu Lộc, CN. Lê Thị Ánh Tuyết, CN. Lâm Thị Vân Thoa
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Nghieân cöùu laøm roû vaên hoùa khaûo coå thôøi kim khí vuøng ñaát ngaäp maën ôû tænh
Ñoàng Nai vaø cuoäc soáng cuûa chuû nhaân vuøng vaên hoùa ñoù. Xaùc laäp moái giao löu
vaên hoùa cuûa cö daân vuøng ñaát ngaäp maën vôùi caùc khu vöïc laân caän vaø caùc neàn vaên
hoùa khaùc vaøo thôøi kim khí vôùi nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa noù.
- Xaùc nhaän vò trí vaên hoùa khaûo coå vuøng ñaát ngaäp maën trong thôøi kim khí ôû khu
vöïc Ñoâng Nam boä Vieät Nam vôùi caùc neàn vaên hoùa cuøng thôøi ôû Vieät Nam vaø
Ñoâng Nam AÙ
- Coâng trình nghieân cöùu giuùp heä thoáng söu taäp hieän vaät ñeå tröng baøy chuyeân ñeà
phuïc vuï khaùch tham quan
5. Kết quả thực hiện:
Làm rõ đặc diểm văn hóa khảo cổ, cuộc sống củ chủ nhân, xác lập mối giao lưu
văn hóa với các khu vực lân cận của cư dân vùn ngập mặn ở Đồng Nai thời kim
khí.
Xác nhận vị trí trí khảo cổ vùng đất ngập mặn của Đồn Nai ở khu vực Đông Nam
Bộ với các nền văn hóa cùng thời khác ở Việt Nam
Sưu tầm, phát hiện các hiện vật.
6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 4/2002 đến tháng 4/2004
7. Kinh phí thực hiện: 250.030.000 đồng

