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Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018, Sở Khoa học và 

công nghệ đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu  kết quả thực hiện của 09 đề tài, dự 

án triển khai trong năm. Kết quả thực hiện của các đề tài, dự án đều đáp ứng 

được mục tiêu đề ra và có khả năng ứng dụng vào đời sống, sản xuất trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để kết quả của các đề tài tiếp tục được ứng dụng vào trong thực tiễn và 

sản xuất, Sở Khoa học và công nghệ thông báo tóm tắt kết quả nghiên cứu của  

đề tài, dự án  nghiệm thu năm 2018 đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

biết và nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất, đời sống. 

( Danh mục kết quả đề tài, dự án nghiệm thu năm 2018 gửi kèm theo) 

 Đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên 

truyền để kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ được ứng dụng 

rộng rãi vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ; 

Điện thoại: 02053 874 205 hoặc 0205 3718 595. 

 
 

     Nơi nhận 
   - Như trên; 
   - Lãnh đạo Sở; 
   - Phòng QLCN (đăng Website)  
   - Lưu: VT; QLKH. 
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Danh mục kết quả đề tài, dự án nghiệm thu năm 2018  

 (Kèm theo Công văn số  298 /SKHCN -QLKH ngày 22  tháng 4 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn ) 

 

STT Tên đề tài, dự án Mục tiêu  Sản phẩm KH&CN 

1 Đề tài: Xây dựng mô hình 
sản xuất khoai tây bền vững 
tại tỉnh Lạng Sơn 

- Cơ quan thực hiện: Trung 
tâm ứng dụng phát triển 
khoa học công nghệ và đo 
lường chất lượng sản phẩm 
tỉnh Lạng Sơn 

Xây dựng thành công mô hình sản xuất 
khoai tây bền vững trên địa bàn tỉnh từ việc 
đề xuất quy hoạch vùng sản xuất khoai tây 
giống và thương phẩm đến tiêu thụ sản 
phẩm 

- Báo cáo tình hình sản xuất và đề xuất quy hoạch vùng 
sản xuất khoai tây giống, thương phẩm tại tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Mô hình sản xuất khoai tây giống cấp siêu nguyên 
chủng vụ. Củ giống đạt quy chuẩn QCVN 01-
52:2011/BNNPTNT 

- Mô hình sản xuất khoai tây giống cấp nguyên chủng, 
đạt 13,5 tấn/ha. 

-  Mô hình sản xuất khoai tây giống cấp xác đạt 14,4 
tấn/ha. 

- Mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm đạt năng 
suất 18 - 19 tấn/ha. 

2 Dự án: Ứng dụng tiến bộ 
KT xây dựng mô hình thâm 
canh giống táo Đài Loan 
(ĐL-BG) tại huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn theo 
hướng sản xuất hàng hóa. 

-  Cơ quan thực hiện: Viện 
Nghiên cứu rau quả 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô 
hình thâm canh giống Táo Đài Loan (ĐL-
BG1) tại huyện Hữu Lũng nhằm đưa cây 
táo Đài Loan (ĐL-BG1) vào cơ cấu giống 
phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. 

- Quy trình đề xuất: Kỹ thuật trồng thâm canh táo Đài 
Loan.  
- Mô hình thâm canh táo Đài Loan có năng suất của mô 
hình tại năm thứ 2 đạt 18,3 tấn/ha tại huyện Hữu Lũng 

3 Đề tài: Ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật xây dựng mô hình 

Tiếp nhận công nghệ được chuyển giao; 
ứng dụng xây dựng mô hình nuôi trồng quả 

- 06 quy trình kỹ thuật được tiếp nhận chuyển giao:  

+ Quy trình kỹ thuật lưu giữ và bảo quản giống gốc 



STT Tên đề tài, dự án Mục tiêu  Sản phẩm KH&CN 
nuôi trồng quả thể nấm 
đông trùng hạ thảo loài 
Cordyceps militaris tại tỉnh 
Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Trung 
tâm ứng dụng phát triển 
khoa học công nghệ và đo 
lường chất lượng sản phẩm 
tỉnh Lạng Sơn 

thể nấm đông trùng hạ thảo loài Cordyceps 
militaris tại tỉnh Lạng Sơn. 

nấm đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris. 

+ Quy trình  kỹ thuật nhân giống nấm đông trùng hạ 
thảo cấp 1, cấp 2, môi trường thạch. 

+ Quy trình kỹ thuật nhân giống nấm đông trùng hạ 
thảo loài Cordyceps militaris dạng dịch thể. 

+ Quy trình kỹ thuật nuôi cấy  và chăm sóc nấm đông 
trùng hạ thảo từ giai đoạn ươm sợi đến giai đoạn tạo 
quả thể. 

+ Quy trình kỹ thuật thu hái, sơ chế và bảo quản quả 
thể nấm đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris. 

+ Quy trình phân lập, thuần hóa giống từ nguồn quả thể 
nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris nuôi trồng. 

- Quy trình đề xuất: Kỹ thuật nuôi trồng quả thể nấm 
đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris trên môi 
trường sử dụng nguyên liệu sâu chít tại Lạng Sơn. 

- Mô hình nuôi trồng quả thể nấm đông trùng hạ thảo 
loài Cordyceps militaris:  có hàm lượng chất 
Cordycepin có trong quả thể nấm của mô hình đạt 9,65 
mg/g, adenosin đạt 2,57mg/g tại Trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ KHCN. 

4 Đề tài: Xây dựng mô hình 
chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu 
Sơn tại tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Trung 
tâm ứng dụng phát triển 
khoa học công nghệ và đo 

Xây dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón 
Mẫu Sơn theo hướng sản xuất quy mô tập 
trung thành sản phẩm hàng hóa, nhằm cung 
cấp con giống và gà thịt có chất lượng cao 
cho thị trường góp phần phát triển kinh tế 
cho địa phương tại tỉnh Lạng Sơn. 

- Mô hình gà 6 ngón Mẫu Sơn, đạt tiêu chuẩn giống: 
Tỷ lệ sống 86,3%, tỷ lệ đẻ 52,78%, số gà con sau ấp 
nở: 885 con, trong đó có 531 con gà sáu ngón 1 ngày 
tuổi. 

- Mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn thịt: Tỷ lệ 
sống 69,51%; Khối lượng trung bình 1.758,3 g. 



STT Tên đề tài, dự án Mục tiêu  Sản phẩm KH&CN 
lường chất lượng sản phẩm 
tỉnh Lạng Sơn 

- Quy trình đề xuất kỹ thuật chăn nuôi gà 6 ngón sinh 
sản và quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà 6 ngón thịt. 

5 Một số giải pháp hỗ trợ 
doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn tiếp cận và 
áp dụng có hiệu quả các cơ 
chế chính sách ưu đãi của 
nhà nước. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 

Đánh giá thực trạng hoạt động và tình hình 
áp dụng cơ chế, chính sách đã ban hành 
vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Xác định rõ 
trách nhiệm và vai trò của các cơ quan 
chức năng, các tổ chức chính trị xã hội 
trong việc hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp; 
Đánh giá về kết quả đạt được và những mặt 
còn tồn tại của các chính sách khuyến 
khích và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của 
tỉnh Lạng Sơn năm 2011 – 2017. Từ đó đề 
xuất được chính sách mới thông qua các 
giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp cận và áp dụng 
có hiệu quả các cơ chế chính sách ưu đãi 
nhà nước. 

- Báo cáo chuyên đề: Thực trạng và chính sách hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp của địa phương; 

- Báo cáo chuyên đề: Thực trạng doan nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp cận chính sách ưu đãi nhà nước; 

- Báo cáo chuyên đề: Giải pháp nâng cao năng lực 
doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn trong tiếp cận chính sách; 

- Báo cáo chuyên đề: Giải pháp nâng cao vai trò của 
các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị xã hội..., trong 
việc hỗ trợ doanh nghiệp; 

- Bộ tài liệu hỗ trợ Doanh nghiệp tiếp cận cơ chế chính 
sách; 

6 Nghiên cứu và chuyển giao 
kỹ thuật sấy thuốc lá sử 
dụng hồi lưu khí thải nhằm 
tiết kiệm nhiên liệu sấy tại 
tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Trung 
tâm tư vấn, đào tạo và 
Chuyển giao tiến bộ 
KHNN 

Thiết kế, cải tiến lò sấy thuốc lá từ lò hiện 
đang sử dụng hồi lưu khí thải, đảm bảo sau 
khi cải tiến, nhiên liệu sấy giảm 20 – 30%, 
chất lượng thuốc lá nguyên liệu sau sấy 
bằng lò sấy mới bằng hoặc cao hơn lò sấy 
đang sử dụng trong sản xuất. Xây dựng và 
chuyển giao công nghệ mô hình điểm ở 3 
huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng (mỗi 
huyện 3 lò) chứng minh hiệu quả mô hình 

- Chế tạo thành công 09 lò sấy thuốc lá được cải tiến 
theo phương pháp hồi lưu khí thải; 

- Báo cáo chuyên đề: Hiện trạng trồng và sấy thuốc lá 
tại tỉnh Lạng Sơn; 

- Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu xây dựng quy trình 
ghim buộc và xếp thuốc hồi lưu khí thải; 

- Nghiên cứu, cải tiến hoàn thiện thiết kế với đầy đủ 
báo cáo, bản vẽ thiết kế kỹ thuật; 



STT Tên đề tài, dự án Mục tiêu  Sản phẩm KH&CN 
và tập huấn chuyển giao cho cán bộ địa 
phương. 

- Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu quy trình sấy thuốc 
hồi lưu khí thải. 

7 Nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ bơm nhiệt để thiết kế, 
chế tạo máy sấy Hồi tại 
Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Viện 
Khoa học Năng lượng Việt 
Nam 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công 
máy sấy Hồi sử dụng bơm nhiệt nhằm tiết 
kiệm năng lượng, gia tăng chất lượng và 
giá trị sản phẩm hoa Hồi Lạng Sơn. Lắp 
đặt thành công 01 hệ thống thiết bị sấy hoa 
Hồi sử dụng bơm nhiệt phối hợp với các 
dạng nhiên liệu truyền thống (củi, than, 
biomass...) tại Lạng Sơn đạt các chỉ tiêu: 
năng suất sấy 200kg hồi tươi/mẻ; có khả 
năng điều khiển thông số, đảo chiều tác 
nhân sấy; dải điều chỉnh nhiệt độ từ 30 ÷ 
65 [°C]; dải điều chỉnh độ ẩm đầu vào 15 ÷ 
35 [%]; tốc độ tác nhân sấy từ 1500 – 2500 
m³/h; vận hành ổn định, đơn giản; tiết kiệm 
trên 50% so với sấy điện; trên 25% so với 
sấy củi truyền thống. Sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn về độ ẩm, màu sắc, không bị nhiễm 
khói, cát bụi, tổn thất tinh dầu thấp. 

- 01 hệ thống thiết bị sấy hồi sử dụng công nghệ bơm 
nhiệt, phối hợp với nhiên liệu truyền thống; 

- Báo cáo chuyên đề: Hiện trạng khai thác và công 
nghệ phơi, sấy hồi tại Lạng Sơn; 

- Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, xây dựng quy trình 
sấy Hồi tại Lạng Sơn; 

- 01 bộ bản vẽ thiết kế; 

- Tài liệu hướng dẫn, vận hành thiết bị; 

- Quy trình sấy hồi, bảo dưỡng, an toàn thiết bị; 

- Hồi sấy công nghệ bơm nhiệt đạt tiêu chuẩn; 

 

8 Ứng dụng công nghệ cứng 
hóa đường giao thông nông 
thôn bằng vật liệu tại chỗ 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Viện 
Kỹ thuật xây dựng hạ tầng 

Giảm suất đầu tư 1km đường giao thông 
nông thôn, sử dụng các vật liệu được nhà 
nước khuyến khích tại địa phương như xi 
măng, tro bay, cát xay, đặc biệt là tro bay 
nhà máy nhiệt điện Na Dương cứng hóa 
đường giao thông nông thôn với chi phí 
thấp, đảm bảo cường độ mặt đường có Eyc 

- Thi công 01km đường được chia làm 2 đoạn thi công: 
mặt đường không láng nhựa (Km0 + 300 – Km0+1000) 
với tiêu chuẩn 2,7kg/m² trên các lớp đá găm 1x2 theo 
tiêu chuẩn 8-10 1/ m²;  

Đoạn đường không láng nhựa được chia làm 03 đoạn: 
gồm 100m (0-100) dùng sản phẩm HRB, 100m (100-
200) vật liệu gia cố là xi măng 5%, đoạn đường láng 



STT Tên đề tài, dự án Mục tiêu  Sản phẩm KH&CN 
>= 80Mpa, phù hợp với môi trường xã hội. 
Xây dựng được các tài liệu hướng dẫn thi 
công, quy trình, chỉ dẫn kỹ thuật thi công 
với các loại đường. 

nhựa được chia làm 2 đoạn: 350m (300-650) vật liệu 
gia cố tro bay 9% và xi măng 5%, 350m (650-1000) vật 
liệu gia cố xi măng 5% và cát xay 5%. Chiều sâu gia cố 
toàn tuyến là 25cm. Tất cả đoạn đường sau khi thi công 
đều đảm bảo yêu cầu có Eyc >= 80Mpa.  

- Quy trình và chỉ dẫn kỹ thuật thị công đối với các loại 
đường; 

- Tài liệu hướng dẫn thi công. 

9 Giải pháp nâng cao chất 
lượng dạy học Tiếng Anh 
theo hướng tiếp cận năng 
lực học sinh Trung học cơ 
sở trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Trường Cao đẳng Sư phạm 
Lạng Sơn  

Xây dựng cơ sở lý luận dạy học tiếng Anh 
theo hướng tiếp cận năng lực học sinh 
trung học cơ sở; Đánh giá thực trạng dạy 
học tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đề xuất, thực 
nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng dạy 
học tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng 
lực học sinh trung học cơ sở trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn. 

- Báo cáo chuyên đề: Đánh giá thực trạng dạy học tiếng 
Anh ở trường THCS theo hướng tiếp cận năng lực học 
sinh; 

- Báo cáo chuyên đề: Giải pháp nâng cao năng lực 
tiếng Anh cho giáo viên THCS; 

- Báo cáo chuyên đề: Giải pháp nâng cao năng lực dạy 
học tiếng Anh và kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp 
cận năng lực học sinh THCS; 

- Báo cáo chuyên đề: Giải pháp nâng cao năng lực 
tiếng Anh cho giáo viên THCS; 

- Báo cáo chuyên đề: Giải pháp nâng cao mô hình tiếng 
Anh cộng đồng ở các trường THCS; 

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học tiếng Anh, 
kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người 
học. 

- Mô hình thí điểm tiếng Anh cộng đồng ở 3 trường 
THCS trên địa bàn tỉnh. 



 

 


		2019-04-22T15:44:05+0700
	Việt Nam
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ<khcn@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




