
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:  837 /SKHCN-QLKH 

V/v phối hợp cung cấp thông tin 
thẩm định kết quả thực hiện nhiệm 

vụ năm 2018 của các cơ quan, đơn vị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Lạng Sơn, ngày  11 tháng 12 năm 2018 

 

 
 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được số 1291/SNV-TCBC&TCPCP ngày 
05/12/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp cung cấp thông tin thẩm 
định kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị năm 2018. 

Sau khi xem xét, rà soát, Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin các 
cơ quan, đơn vị có đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được phê duyệt triển 
khai thực hiện trong năm 2018 (chi tiết như biểu đính kèm) để Sở Nội vụ làm tài 
liệu kiểm chứng trong quá trình thực hiện thẩm định. 

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn kính gửi Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn  
tổng hợp./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLKH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

  

Nguyễn Thị Hà 

 

 
 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH 
THỰC HIỆN NĂM 2018 

(Kèm theo Công văn số  837 /SKHCN-QLKH, ngày 11 tháng 12 năm 2018 
 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 
TT Tên đề tài, dự án Cơ quan 

thực hiện 
Thời gian 

1.  
Nghiên cứu nuôi thử  nghiệm Ếch 
hương sinh sản và Ếch hương thương 
phẩm tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Chi cục thú y tỉnh 
Lạng Sơn 

8/2018 
- 

8/2021 

2.  
Xây dựng mô hình sản xuất Măng tây 

xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm tại 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

Phòng Nông nghiệp 
và PTNT huyện 
Lộc Bình 

8/2018 
- 

8/2021 

3.  

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. 

Sở Giáo dục và Đào 
tạo 

7/2018 
- 

7/2020 

4.  

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. 

Sở Y tế tỉnh Lạng 
Sơn 

8/2018 
- 

8/2020 

5.  

Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật xây dựng mô hình sản xuất cây 
Lan Kim Tuyến theo hướng hàng hóa tại 
huyện Đình Lập 

11/2018 
- 

10/2021 

6.  

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản 
phẩm Cao khô của xã Vạn Linh, huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

Trung tâm ứng 
dụng Phát triển 
Khoa học   Công 
nghệ và Đo lường 
Chất lượng sản 
phẩm tỉnh Lạng 
Sơn thuộc Sở Khoa 
học và Công nghệ 
tỉnh Lạng Sơn 

 

6/2018 
- 

12/2020 

7.  
Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản 
phẩm Rau của thành phố Lạng Sơn 

Phòng Kinh tế 
thành phố Lạng 
Sơn 

6/2018 
- 

6/2020 

8.  
Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản 
phẩm Cao khô của huyện Văn Quan, 
tỉnh Lạng Sơn 

Phòng Nông nghiệp 
&PTNT  huyện 
Văn Quan 

6/2018 
- 

12/2020 



TT Tên đề tài, dự án Cơ quan 
thực hiện 

Thời gian 

9.  
Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể 
"Quýt vàng Bắc Sơn" cho sản phẩm quả 
Quýt vàng của huyện Bắc Sơn 

Phòng Nông nghiệp 
&PTNT huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

6/2018 
- 

12/2020 

10.  

Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể 
"Văn Lãng" cho  sản phẩm  Hồng Vành 
Khuyên của huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng 
Sơn 

Phòng Nông nghiệp 
&PTNT huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng 
Sơn 

6/2018 
- 

12/2020 
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