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THÔNG BÁO 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án 

 khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2018  

 

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND 

tỉnh Ban hành quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh 

Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2018.  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức, 

cá nhân chủ trì đề tài, dự án khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2018 (như Danh 

mục kèm theo): 

1. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài, dự án gồm:  

1.1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài,dự án. 

1.2. Thuyết minh đề tài, dự án. 

1.3. Tóm tắt hoạt động Khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì. 

1.4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài/dự án và các 

thành viên chính tham gia thực hiện đề tài, dự án. 

1.5. Lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận 

về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài). 

1.6. Giấy xác nhận của tổ chức phối hợp thực hiện đề tài, (nếu có). 

1.7. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, 

trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để 

thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác). 

1.8. Đối với dự án: Văn bản cam kết và giải trình khả năng huy động vốn 

từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước (nếu có). 

1.9. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ ( nếu có). 

* Các biểu mẫu hồ sơ tải tại trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và 

Công nghệ Lạng Sơn, địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/khcn/ 

2. Túi hồ sơ gồm: 01 bản hồ sơ gốc và 08 bản sao. 

3. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 09/5/2018 

http://www.langson.gov.vn/khcn/


 4. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

 Địa chỉ: Số 438, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học. 

Điện thoại: 0205 3874 205 - 0205 3718 595.   

 
    Nơi nhận: 

- Các đơn vị đề xuất nhiệm vụ; 

- UBND các huyện, thành phố 

- Phòng QLCN&QLCN (đăng Website); 

- Lưu: VT, QLKH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
(Đã ký) 

 

 
Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC  

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông báo tuyển chọn Tổ chức, cá nhân 

chủ trì thực hiện 
(Kèm theo Công văn số  219  /SKHCN-QLKH ngày 09 tháng 4 năm 2018 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

1- Đề tài:  Nghiên cứu nuôi thử nghiệm Ếch hương sinh sản và Ếch 

hương thương phẩm tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

* Mục tiêu: 

- Khảo sát đặc tính sinh học, điều kiện sinh trưởng, phát triển của Ếch 

hương tại khu vực Mẫu Sơn; 

- Xây dựng được tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Ếch hương sinh 

sản, Ếch hương thương phẩm phù hợp với điều kiện tại Mẫu Sơn; 

- Xây dựng mô hình chăn nuôi Ếch hương sinh sản, Ếch hương thương 

phẩm trong điều kiện thâm canh tại Mẫu Sơn. 

* Yêu cầu sản phẩm : 

- Tài liệu khảo sát đặc tính sinh học, điều kiện sinh trưởng, phát triển của 

Ếch hương tại khu vực Mẫu Sơn. 

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Ếch hương sinh sản, Ếch hương 

thương phẩm phù hợp với điều kiện tại Mẫu Sơn;  

- Mô hình chăn nuôi Ếch hương sinh sản 100 cặp bố mẹ;  

- Mô hình chăn nuôi Ếch hương thương phẩm 2.000 con 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

 * Thời gian thực hiện: 36 tháng 

 * Kinh phí dự kiến: 800.000.000đ 

2- Dự án: Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh 

HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn. 

* Mục tiêu: 

- Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên 

một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn (Na, quýt, bưởi, hồng, thạch đen, khoai lang, 

chè, lạc, rau, ngô…). 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh 

HUDAVIL cho một số cây trồng của dự án. 

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh 

HUDAVIL cho các hộ nông dân. 

* Yêu cầu sản phẩm: 



- Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho một số cây 

trồng, gồm: Na, quýt, bưởi, hồng, thạch đen, khoai lang, chè, lạc, ngô, rau…) 

- Tài liệu tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh 

HUDAVIL trên một số cây trồng: Na, quýt, bưởi, hồng, thạch đen, khoai lang, 

chè, lạc, ngô, rau… 

- Báo cáo tổng kết dự án. 

* Thời gian thực hiện: 36 tháng 

* Kinh phí dự kiến: 1.200.000.000 đ 

3. Đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số dòng, giống bơ trong 

nước và nhập nội, xây dựng mô hình trồng mới theo hướng sản xuất hàng 

hóa tại tỉnh Lạng Sơn. 

 * Mục tiêu: 

- Đánh giá được điều kiện tự nhiên (khí hậu, đất đai,...) liên quan đến sản 

xuất bơ tại tỉnh Lạng Sơn; 

- Đánh giá được khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng, giống 

bơ trong nước và nhập nội triển vọng, qua đó xác định được 2 - 3 dòng, giống 

bơ thích hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Lạng Sơn; 

- Hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thâm canh cây bơ phù hợp với 

điều kiện sinh thái tỉnh Lạng Sơn; 

- Xây dựng mô hình nhân giống, vườn thực liệu, mô hình trồng mới theo 

hướng sản xuất hàng hóa. 

* Yêu cầu sản phẩm: 

- 01 báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên liên quan đến sản xuất bơ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Xác định được 2 - 3 dòng, giống bơ thích hợp với điều kiện sinh thái 

tỉnh Lạng Sơn;  

- 02 quy trình (đề xuất) gồm: 01 quy trình nhân giống; 01 quy trình thâm 

canh tổng hợp cây bơ phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Lạng Sơn; 

- Mô hình nhân giống, vườn thực liệu 0,5 ha; mô hình trồng mới theo 

hướng sản xuất hàng hóa tại một số huyện với quy mô 06 ha. 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

* Thời gian thực hiện: 36 tháng 

 * Kinh phí dự kiến: 1.800.000.000đ 

4- Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất Măng tây xanh gắn với tiêu thụ 

sản phẩm tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

* Mục tiêu: 



- Xây dựng mô hình trồng cây Măng tây xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm 

tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản 

Măng tây xanh phù hợp với điều kiện địa phương. 

* Yêu cầu sản phẩm: 

- Mô hình trồng 01 ha cây Măng tây xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm tại 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Dự kiến từ năm thứ 3 năng suất đạt trên 10 

tấn/ha/năm. 

- Nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm Măng tây xanh. 

- Quy trình (đề xuất) trồng, chăm sóc thu hoạch, sơ chế và bảo quản Măng 

tây xanh phù hợp với điều kiện địa phương. 

- Báo cáo kết quả đề tài. 

* Thời gian thực hiện: 36 tháng 

 * Kinh phí dự kiến: 600.000.000đ 

5. Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phân luồng 

học sinh sau Trung học cơ sở  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 – 

2025. 

* Mục tiêu: 

- Đánh giá thực trạng công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân luồng học sinh sau 

Trung học cơ sở  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 – 2025 

* Yêu cầu sản phẩm: 

- Đánh giá đúng thực trạng công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

- Đề xuất các giải pháp có tính khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn để 

nâng cao chất lượng công tác phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở  trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 – 2025 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin nghề gắn trên Website của Sở Giáo 

dục và Đào tạo  

- Sổ tay hướng nghiệp. 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

* Thời gian thực hiện: 24 tháng 

 * Kinh phí dự kiến: 450.000.000đ 



6. Đề tài: Triển khai mô hình thí điểm kiểm soát kê đơn và bán thuốc 

kê đơn để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

* Mục tiêu: 

- Đánh giá thực trạng hoạt động kê đơn và bán thuốc theo đơn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn trước khi can thiệp. 

- Triển khai  và đánh giá hiệu quả mô hình điểm kiểm soát kê đơn và bán 

thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Đề xuất giải pháp để nhân rộng mô hình kiểm soát kê đơn và bán thuốc 

kê đơn trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn. 

* Yêu cầu sản phẩm: 

- Báo cáo thực trạng hoạt động kê đơn và bán thuốc theo đơn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

- Mô hình kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn đảm bảo sử dụng thuốc 

an toàn, hợp lý và hiệu quả 

- Phần mềm kiểm soát kê đơn và bán thuốc theo đơn  

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

* Thời gian thực hiện: 24 tháng 

 * Kinh phí dự kiến: 600.000.000đ 

7. Đề tài: Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng, dược học của cây Mác Mật 

và sản xuất  một số sản phẩm từ cây Mác Mật tại tỉnh Lạng Sơn.  

* Mục tiêu: 

- Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của cây Mác Mật. 

- Nghiên cứu giá trị dược học của cây Mác Mật. 

- Sản xuất  một số sản phẩm từ cây Mác Mật 

* Yêu cầu sản phẩm: 

- Xác định được giá trị dinh dưỡng của cây Mác Mật. 

- Xác định được giá trị dược học của cây Mác Mật 

- Quy trình Sản xuất một số sản phẩm từ cây Mác Mật. 

- Báo cáo tổng kết đề tài. 

* Thời gian thực hiện: 24 tháng 

 * Kinh phí dự kiến: 1.300.000.000đ 

 


