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Thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 178/SKHĐT-TTXTĐT ngày 
19/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phối hợp với báo Công thương tuyên 
truyền và nội dung buổi làm việc của Phóng viên Báo Công thương với đại diện 
Sở Khoa học và Công nghệ ngày 07/3/2019, Sở khoa học và Công nghệ đã chuẩn 
bị các nội dung theo đề nghị của Báo để phối hợp trong công tác tuyên truyền với 
chuyên đề “Lạng Sơn – chủ động kiến tạo môi trường đầu tư và hội nhập quốc 
tế” gồm: 

1.  Những thành tựu nổi bật và sự phát triển của sở khoa học và công nghệ; 

2. Các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh trong lĩnh vực khoa học và công 
nghệ: 

3. Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng 
của các đề tài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

4. Các báo cáo tổng kết hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2017,2018 

5. Một số hình ảnh về hoạt động khoa học và Công nghệ 

Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn kính gửi Báo Công thương để 
tổng hợp, tuyên tuyền./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở KHĐT; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN(PTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Trần Hữu Đắc 



TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN GỬI BÁO CÔNG THƯƠNG 
(Kèm theo Công văn số 166 /SKHCN-QLCN ngày  13 /3/2019 

 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 
 

I -  NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; 

1. Trong nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Trong thời gian vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu tập trung 
vào nghiên cứu và đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến 
nất là việc áp dụng công nghệ sinh học, đồng thời lựa chọn và nhân một số giống 
cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, chống chịu bệnh tốt, phù hợp với 
chuyển dịch cơ cấy kinh tế theo định hướng sản xuất hàng hóa, cụ thể: 

- Về trồng trọt: Đã khảo nghiệm, chọn lọc được nhiều  cây trồng có năng 
suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấy kinh tế. 
Như giống khoai tây, khoai môn, Nho, Xoài ăn xanh, Thanh long ruột đỏ, chuối 
tiêu hồng, gừng đá; phòng trừ sâu bệnh hại đối với cây Na,  Quýt, … 

- Về Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ mới trong chọn, tạo giống lâm 
nghiệp; nhân giống, trồng và chăm sóc các loại giống cây lâm nghiệp mới phục vụ 
cho phát triển rừng, đẩy mạnh nghiên cứu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đối 
với cây trồng ( Cây Thông, cây Hồi, Bạch đàn, ...) 

- Về chăn nuôi: Đã định hướng ứng dụng và đưa những giống vật nuôi mới 
vào sản xuất, như: Xây dựng mô hình nuôi lợn nái Móng cái, mô hình nuôi cá trắm 
đen thương phẩm, Mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn... 

2. Trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật:  

Tập trung nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, 
ứng dụng các mô hình thiết bị tiết kiệm năng lượng, đổi mới thiết bị công nghệ, hỗ 
trợ chuyển giao cho người nông dân, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, 
tăng hiệu quả trong sản xuất (như: Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật sấy thuốc 
lá sử dụng hồi lưu khí thải nhằm tiết kiệm nhiên liệu sấy, nâng cao chất lượng 
nguyên liệu sản phẩm tiết kiệm chi phí; Nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật để 
sản xuất Men lá chân truyền Mẫu Sơn và cải tiến thiết bị chưng cất nhằm gìn giữ 
và nâng cao chất lượng rượu Mẫu Sơn; Nghiên cứu chế tạo Máy gieo hạt phù hợp 
với địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm cơ giới hóa trong khâu gieo trồng, nâng cao năng 
suất lao động; Nghiên cứu ứng dụng hệ thống sưởi ấm bằng khí Bioga cho chăn 
nuôi lợn nái sinh sản tại Hợp tác xã Hợp Thịnh; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
bơm nhiệt để thiết kế, chế tạo máy sấy Hồi tại Lạng Sơn) 

3 Trong lĩnh vực văn hóa xã hội – Y dược: 

- Lĩnh vực Văn hoá - xã hội: Tập trung vào nghiên cứu ứng dụng các giải 
pháp chỉ đạo, định hướng và quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 
quốc phòng của địa phương, với những kết quả nghiên cứu đã được triển khai áp 



dụng trong đời sống đã tạo được sự chuyến biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm 
của các cấp quản lý và người dân trong quá trình thực thi công việc, nâng cao hơn 
nữa chất lượng hoạt động các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị đồng thời 
cũng đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như 
đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra các vụ mua bán 
người qua biên giới tỉnh Lạng Sơn; Giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng 
công dân Lạng Sơn xuất cảnh trái phép qua biên giới Lạng Sơn;Ứng dụng các kết 
quả của các đề tài vào trong quá trình chỉ đạo và giảng dạy;giải pháp nâng cao 
chất lượng dạy học tiếng anh theo hướng tiếp cận năng cực cho học sinh trung 
thọc cơ sở; Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học ngữ văn địa phương cấp trung 
học cơ sở tỉnh Lạng Sơn) 

- Lĩnh vực y dược: Các hoạt động nghiên cứu tập trung cho công tác điều trị  
và phòng chống dịch bệnh, ứng dụng các kỹ thuật điều trị tiên tiến vào Lạng Sơn 
góp phần hạ thấp tỷ lệ tử vong, tiết kiệm chi phí, nâng hiệu quả điều trị, chất lượng 
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân (như đề tài:Nghiên cứu triển khai kỹ 
thuật nẹp vít qua cuống để điều trị gãy xương cột sống lưng - thắt lưng; Nghiên 
cứu triển khai kỹ thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi ổ bụng đặt 
lưới; Nghiên cứu hiệu quả điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính bằng cao 
lỏng "Ích khí điều vinh thang gia giảm) 

5. Về hoạt động sở hữu trí tuệ 

Trong xu thế phát triển và hội nhâp kinh tế như hiện nay thì tài sản trí tuệ 

được coi như là một tài sản lớn, hữu ích ngày càng được các doanh nghiệp coi 

trọng. Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ và đặc biệt là quyền sở hữu công nghiệp có 

ý nghĩa ngày càng lớn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, lưu thông hàng hóa 

của mỗi tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh. Việc xây dựng nhãn hiệu cho các sản 

phẩm nông sản địa phương là một trong những hình thức nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cho nông sản, đồng thời khai thác và phát huy 

lợi thế của các sản phẩm đặc sản, gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất tại địa 

phương. Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

mang lại và thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, 

Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 

975/QĐ-UBND  ngày 03/6/2017 về Phê duyệt Chương trình Phát triển tài sản trí 

tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 và giao cho Sở Khoa học và Công nghệ 

chủ trì triển khai thực hiện. Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, trong năm 

2017,2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tham mưu cho UBND tỉnh 

triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xác lập quyền sở hữu công nghiệp được 

84 nhãn hiệu, 02 kiểu dáng công nghiệp, 05 sáng chế cho các tổ chức, cá nhân  và 

doanh nghiệp.  



-Triển khai thực hiện 15 dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chúng 

nhận /quản lý và phát triển nhãn hiệu đã được bảo hộ cho các sản phẩm đặc sản 

của tỉnh  thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2016-2020. Trong đó, có 13 dự án xây dựng nhãn hiệu; 02 dự án quản lý và 

phát triển nhãn hiệu đã được bảo hộ; Đến nay đã có 8/13 sản phẩm được Cục Sở 

hữu trí tuệ cấp văn bằng  bảo hộ NHTT nâng tổng số 15 sản phẩm đặc sản của tỉnh 

được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 05 sản phẩm đã 

nộp đơn đang trong thời gian thẩm định đơn theo quy định. Dự kiến đến hết năm 

2019 toàn bộ 13/13 sản phẩm sẽ được cấp văn bằng bảo hộ, cụ thể:  

+) 02 chỉ dẫn địa lý: Hoa Hồi Lạng Sơn, Hồng không hạt Bảo Lâm  

+) 01 Nhãn hiệu chứng nhận: Na Chi Lăng 

+) 12 nhãn hiệu tập thể: Hồng Vành khuyên Văn Lãng; Quýt vàng Bắc Sơn, 
Quýt Tràng Định; Quế Tràng Định; Thạch đen Tràng Định; Nem nường Hữu 
Lũng; Măng bát độ Hữu Lũng; Cao khô Vạn Linh huyện Chi Lăng; Khoai lang 
Lộc Bình; Ba Kích Đình Lập; Rau Tân Liên – Gia Cát huyện Cao Lộc; Rượu vùng 
cao Mẫu Sơn;  

+) 05 sản phẩm đáng chờ thẩm định đơn gồm: NHCN: Rau Lạng Sơn; 
NHTT: Cao khô Chợ Bãi huyện Văn Quan;  Ngựa bạch Hữu Kiên huyện Chi 
Lăng; ra Bò khai huyện Chi Lăng; Chanh rừng vùng núi Mẫu Sơn. 

Đánh giá chung 

Nhìn chung hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ đã 
được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Các đề tài, dự án được lựa chọn nghiên 
cứu thực hiện đa phần tập trung nghiên cứu vào những nhiệm vụ trọng tâm cấp 
thiết của tỉnh nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xây dựng các mô hình 
chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh,... 
Các Lĩnh vực Văn hóa - xã hội, Y - Dược và Khoa học kỹ thuật đã cung cấp được 
cơ sở khoa học tạo tiền đề ban hành nghị quyết, chủ trương, chính sách và giúp 
cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức, đơn vị lựa chọn, quyết định 
đúng, hợp lý, có bước đi phù hợp và góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khuyến khích phát triển kinh tế 
- xã hội và bảo đảm củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn 
tỉnh. Qua đó các hoạt động nghiên cứu đã có những đóng góp thiết thực hơn vào 
phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.  

II. CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CỦA TỈNH TRONG LĨNH 

VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các 

Sở, ban ngành tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ, cụ thể: Đã tham mưu cho UBND tỉnh Lạng Sơn Ban 



hành Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 quy định chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG, HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CỦA CÁC ĐỀ TÀI TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH LẠNG SƠN. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc ứng dụng kết quả các Đề tài, dự 
án trên địa bàn tỉnh, sở Khoa học và Công nghệ đề xuất một số giải pháp sau: 

- Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản Nghị quyết 
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương lần thứ 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp 
CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế; Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020; 
Chương trình hành động số 91-CTr/TU ngày 29/10/2013 của Ban chấp hành Tỉnh 
ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội 
nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XI); Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, làm rõ hơn từng vấn đề của Nghị quyết, nâng cao ý thức, nhận thức cho 
đảng viên, cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng các Nghị quyết và Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động sâu rộng về 
vai trò của khoa học và công nghệ trong giai đoạn phát triển mới. 

- Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào phát triển các 
ngành dịch vụ, xuất nhập khẩu, sản xuất chế biến nông, lâm sản chủ lực. Hỗ trợ, 
khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trực tiếp tham gia nghiên cứu 
khoa học, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông 
tin vào cung ứng dịch vụ và sản xuất kinh doanh. Triển khai thực hiện các quy 
hoạch, đề án, dự án bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, ứng dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, 
của cộng đồng doanh nghiệp và các sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực địa 
phương đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. 

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống khuyến 
nông, thú y, bảo vệ thực vật từ tỉnh đến cơ sở, trong đó tập trung vào việc  đổi mới 
phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất; đổi mới phương thức, cách thức xây dựng “mô hình sản xuất 
theo chuỗi từ đầu vào đến đầu ra” để nhân rộng, phát triển bền vững các mô hình 
có hiệu quả. Từng bước xã hội hóa công tác khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật 
để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các dịch vụ công.  

- Hướng mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ (nhất là giống, quy trình kỹ thuật canh tác mới) tập trung vào các sản phẩm 
nông nghiệp chủ lực, xây dựng chính sách khuyến khích các cơ sở nghiên cứu 
khoa học gắn kết chặt chẽ với các cơ sở sản xuất.  



- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nâng cao năng lực tổ 
chức, đội ngũ cán bộ hoạt động nghiên cứu khoa học tỉnh; khuyến khích nghiên 
cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; xây dựng chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp, người dân tham gia nghiên cứu, ứng dụng các thành 
tựu khoa học mới vào sản xuất, trong đó trước mắt ưu tiên quan tâm nghiên cứu 
ứng dụng các thành tựu về giống để từng bước chủ động được giống phục vụ sản 
xuất trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyển chọn các giống cây, giống con, lai tạo và 
nhập một số giống cây, con có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao vào 
các vùng quy hoạch. Nghiên cứu chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học - 
công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến (VietGap, GlobalGap) tạo sản phẩm đảm 
bảo an toàn phục vụ nhu cầu thị trường. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiên 
tiến vào sản xuất để năng cao hiệu quả, tiết kiệm nước./. 
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