Nhóm tác gi mô hình "Áp dng k thut in mc bn vào hot ng tri nghim trong du lch" trình din thao tác tìm hiu thông
tin t các mc bn.
Sáng 08/10/2019, ti Hà Ni, T. oàn TNCS H Chí Minh phi hp Trung tâm Nghiên cu kinh doanh và h tr doanh nghip
(BSA), Trung tâm H tr phát trin thanh niên nông thôn t chc Bán kt Cuc thi "D án khi nghip sáng to thanh niên
nông thôn" nm 2019.
Ti vòng thi mang tính cht "th la" này, các thí sinh mang n nhng mô hình hiu qu, tâm c nht tranh tài vào chung kt
cuc thi. Mt trong nhng sn phm khi nghip sáng to ó là mô hình "Áp dng k thut in mc bn vào hot ng tri nghim trong
du lch" ca nhóm tác gi Lê Th Thu Thy, ng Hng My và Nguyn Hà My t Bc Giang.
Vi k thut tiên tin, hin i cùng ngun t liu sn có phong phú a phng, các tác gi ã biên dch nhng tm mc bn thành hai
"phiên bn" s dng ch Hán và ch Quc ng. Qua ây, gii thiu v nhng di tích, in tích lch s trên a bàn tnh Bc Giang.
áng chú ý, nhóm tác gi còn phát trin mt phn mm có kh nng "c" mc bn. C th, ch cn dùng thit b thông minh quét
qua mt tm mc bn, phn mm s t ng thuyt trình các thông tin, d liu liên quan n di tích, in tích bng hình chiu 3D và các
on phim tài liu d hiu, lôi cun.
Cuc thi "D án khi nghip sáng to thanh niên nông thôn" nm 2019 c phát ng vào tháng t va qua, nhn c 225 d án
trên c nc gi tham gia. Sau vòng s kho, ã có 105 d án lt vào bán kt Cuc thi. Trc vòng bán kt, Ban t chc ã tin hành
tp hun cho các thí sinh v nhiu ni dung khi nghip i mi sáng to nông nghip ti ba cm a im bc - trung - nam ca c nc.
Trong khuôn kh bán kt Cuc thi, ã din ra Din àn "Chia s thông tin - Kt ni ngun lc", nhm to iu kin các thí sinh chia s
kinh nghim, khó khn trong sn xut, kinh doanh vi nhiu chuyên gia kinh t, i din c quan qun lý nhà nc, t ó tìm ra gii
pháp khc phc, h tr, thúc y quá trình khi nghip i mi sáng to.
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