
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:  165 /SKHCN-QLKH 

V/v Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN 
 thuộc Chương trình Bảo tồn và sử dụng 

 bền vững quỹ gen đến năm 2025 và 
 định hướng đến năm 2030 

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

 
        Lạng Sơn, ngày 13  tháng 03 năm 2019 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về Quy định quản lý thực hiện Chương trình Bảo tồn và 

sử dụng bền vững quỹ gen đến 2025 và định hướng đến năm 2030. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các ngành liên quan nghiên 

cứu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh đặt hàng nhiệm vụ: “Khai thác và phát 

triển nguồn gen Ếch hương Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn” theo chương trình 

Bảo tồn và sử dụng bền vững quỹ gen đến 2025 và định hướng đến năm 2030. 

Với mục tiêu là khai thác và phát triển được nguồn gen ếch Hương Mẫu Sơn 

nhằm bảo tồn nguồn gen động vật quý hiếm tại địa phương do Ếch hương Mẫu 

Sơn là một trong những loài thuộc loại động vật lưỡng cư quý hiếm và có giá trị 

ẩm thực, kinh tế cao, loài ếch này đã tồn tại, phát triển và sinh sôi nảy nở ở vùng 

đất Mẫu Sơn từ rất lâu. Ếch hương Mẫu Sơn chỉ sống ở trên các hang hốc, vách 

đá khe suối nước lạnh quanh năm thuộc vùng núi Mẫu Sơn ở độ cao trên 1000m. 

Giống ếch này có  kích thước lớn nhất trong các loài ếch bản địa của Việt Nam 

(khoảng 0,2 – 0,4kg). Thịt Ếch hương có thể chế biến được nhiều món ăn. Hơn 

nữa, ếch hương có nhiều dưỡng chất đặc biệt, được kết hợp cùng với các loài 

thảo dược có thể dùng làm thuốc. Trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu 

và một phần do bị săn bắt nhiều nên số lượng Ếch hương Mẫu Sơn đã giảm đi 

đáng kể.  

Xuất phát từ những thực tế trên, để giải quyết những vấn đề cấp bách 

trong việc phát triển giống ếch đặc sản bản địa đang có nguy cơ tuyệt chủng thì 

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ. Sở  Khoa học và Công nghệ  kính 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ./. 

(Chi tiết tại Phiếu đề xuất gửi kèm theo) 

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

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:      /UBND-KGVX 

 

V/v Đặt hàng nhiệm vụ KHCN 
 thuộc Chương trình Bảo tồn và sử 

dụng bền vững quỹ gen đến năm 2025 
và định hướng đến năm 2030 

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

 
   Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2019 

 

(Dự thảo) 
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy định quản lý thực hiện Chương trình Bảo tồn và sử dụng 
bền vững quỹ gen đến 2025 và định hướng đến năm 2030; 

 Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Lạng 
Sơn đặt hàng 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình quỹ gen 
quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cụ thể như sau: 

Tên nhiệm vụ: “Khai thác và phát triển nguồn gen Ếch hương Mẫu Sơn 
tại tỉnh Lạng Sơn”  

(Chi tiết tại Phiếu đặt hàng và 02 Phiếu nhận xét của chuyên gia gửi kèm 

theo) 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ quan 
tâm xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHCN, NNPTNT, TC, KHĐT; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
Các Phòng: TH, KTCN, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

   
Nguyễn Long Hải 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng    năm 2019 

 
ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CẤP QUỐC GIA THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỸ GEN 
(Kèm theo Công văn số         /UBND-KGVX ngày      /     /2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 
 

1. Tên nhiệm vụ KHCN 

“Khai thác và phát triển nguồn gen Ếch hương Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng 
Sơn”  

2. Lý do đề xuất: 

 Mẫu Sơn là vùng núi cao của tỉnh Lạng Sơn, có địa hình đa dạng, độ cao 

trung bình 800 - 1.000 m so với mặt nước biển, bao gồm một quần thể 80 ngọn 

núi lớn nhỏ với đỉnh cao nhất là Phia Po (1.541m, còn gọi là đỉnh Công hay 

Công Sơn - nơi đặt cột mốc 42, biên giới Việt Trung), đỉnh Phia mê cao 1.520m, 

đỉnh Công Mẫu cao 1365m, đỉnh Pá Sắn cao 1170m... Các đỉnh núi này xếp 

thành dãy theo phương vĩ tuyến từ Đông sang Tây, chia thành hai phần gần bằng 

nhau ở khu vực đỉnh cao Mẫu Sơn.  

Hệ động thực vật ở đây rất phong phú và đa dạng, có nhiều loài quý hiếm 

và đặc hữu điển hình cho vùng núi đông bắc của tỉnh Lạng Sơn. Vậy nên chúng 

có ý nghĩa khoa học lớn cho việc bảo tồn, phát triển những nguồn gen quý và 

cũng là một trong những nhóm đối tượng nghiên cứu của hệ sinh thái núi cao.  

Một trong những loài thuộc loại động vật lưỡng cư quý hiếm và có giá trị 

ẩm thực, kinh tế cao đó là Ếch hương Mẫu Sơn. Loài ếch này còn có nhiều tên 

gọi phổ biến khác Ếch đại gia, Ếch vương, Ếch công nương và người Dao địa 

phương vẫn thường gọi là “Tồng Keng” - theo tiếng dân tộc Dao có nghĩa là Ếch 

lớn. Theo những người Dao đỏ sinh sống ở đây cho biết thì loài ếch này đã tồn 

tại, phát triển và sinh sôi nảy nở ở vùng đất Mẫu Sơn từ hơn nghìn năm nay. Ếch 

hương Mẫu Sơn chỉ sống ở trên các hang hốc, vách đá khe suối nước lạnh quanh 

năm thuộc vùng núi Công Mẫu Sơn ở độ cao trên 1000m. Giống ếch này có  

kích thước lớn nhất trong các loài ếch bản địa của Việt Nam (khoảng 0,2 – 

0,4kg). Thịt Ếch hương có thể chế biến được nhiều món ăn. Hơn nữa, ếch hương 

có nhiều dưỡng chất đặc biệt, được kết hợp cùng với các loài thảo dược có thể 

dùng làm thuốc. Trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu và một phần do 

bị săn bắt nhiều nên số lượng Ếch hương Mẫu Sơn đã giảm đi đáng kể.  

Ngày 17 tháng 01 năm 2014, Ủy Ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có Nghị 

quyết số 77/NQ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, trong đó có tập trung bảo tồn tại chỗ và chuyển 
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chỗ các nguồn gen động vật quý hiếm, gen động vật đặc sản; ếch gai hay ếch 

hương Mẫu Sơn nằm trong danh mục này. 

Xuất phát từ những thực tế trên, để giải quyết những vấn đề cấp bách 

trong việc phát triển giống ếch đặc sản bản địa đang có nguy cơ tuyệt chủng thì 

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ: “Khai thác và phát triển nguồn gen 

ếch Hương Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn” là rất cần thiết. 

3. Mục tiêu: 

3.1. Mục tiêu tổng quát:  

Khai thác và phát triển được nguồn gen ếch Hương Mẫu Sơn nhằm bảo tồn 

nguồn gen động vật quý hiếm tại địa phương. 

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Hoàn thiện thông tin về đặc điểm sinh học sinh sản, sinh thái của loài 

ếch Hương Mẫu Sơn. 

- Tạo được bố mẹ ếch Hương 500 con (250 cặp bố mẹ) 

- Tạo được đàn hậu bị ếch Hương quy mô 1000 con. 

- Tạo được đàn thương phẩm ếch Hương 3000 con. 

- Xác định được quy trình chọn lọc đàn hậu bị, chăm sóc, nuôi dưỡng và 

quản lý dịch bệnh cho ếch Hương. 

- Bước đầu đưa ra được tiêu chuẩn cơ sở đàn ếch Hương hậu bị, đàn sản 

xuất, đàn thương phẩm. 

4. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt: 

- Báo cáo phân tích phân bố, khả năng phát triển ếch hương ở từng vùng 

sinh thái, báo cáo phân tích dặc điểm sinh học ếch hương; 

- Xây dựng đàn ếch bố mẹ: 250 cặp (500 con), tuổi 2+, kích cỡ 200g/con 

trở lên. 

- Xây dựng đàn ếch hậu bị: 1000 con, tuổi 1+, kích cỡ 100g/con trở lên. 

- Các quy trình kỹ thuật về sinh sản, ương, nuôi ếch hương 

- Đàn ếch Hương Mẫu Sơn thương phẩm: 3.000 con, cỡ > 100g/con 

- Đăng tải tối thiểu 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành. 

5. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: 

- Nội dung 1: Điều tra bổ sung, đánh giá phân bố, hiện trạng cà khả năng 

phát triển, các đặc điểm sinh học của ếch Hương tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Nội dung 2: Nghiên cứu chọn lọc, xây dựng đàn ếch Hương hậu bị. 

- Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng đàn ếch Hương bố mẹ. 
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- Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng quy trình chăn nuôi ếch Hương Mẫu 

Sơn. 

+ Nghiên cứu xây dựng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng ếch Hương bố 

mẹ. 

+ Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và ương nuôi tạo giống ếch Hương. 

+ Nghiên cứu xây dựng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng ếch Hương 

thương phẩm. 

+ Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trị bệnh trên ếch Hương. 

- Nội dung 5: Nghiên cứu một số loại thức ăn cho ếch Hương. 

- Nội dung 6: Nghiên cứu hòa thiện mô hình nuôi ếch Hương thương 

phẩm. 

6. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra: 

Kết quả của đề tài được ứng dụng để bảo tồn, phát triển nguồn gen ếch 

Hương Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn. 

- Các cơ quan ứng dụng các kết quả tạo ra: Sở Nông ngiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND huyện các huyện Cao Lộc, Lộc 

Bình. 

7. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả: 

Dự kiến thời gian triển khai: 36 tháng (bắt đầu từ năm 2019). 

8. Dự kiến nhu cầu kinh phí 

 Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học Trung ương là: 

 4.000 triệu đồng. 
 
 
 

                                                               KT. CHỦ TỊCH 
                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

                                                                                    Nguyễn Long Hải 
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