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THÔNG BÁO 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ  
đợt 1 năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 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; 

Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh 
Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2020; 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực 
hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2020 (như danh 
mục kèm theo). 

1. Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN gồm:  

a) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Quyết định thành lập hoặc giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì; 

b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ; 

c) Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

đ) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm có xác nhận của cơ 
quan quản lý nhân sự; 

e) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài 
(đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia); 

g) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có); 

h) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê 
để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 30 
ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ);  

i) Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ 
quan quản lý theo quy định (đối với nhiệm vụ có đối ứng kinh phí của tổ chức 
chủ trì); 

k) Tài liệu liên quan khác (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 10/2/2020 

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

 Địa chỉ: 638 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&CN (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 năm 2020 

(Kèm theo Thông báo số  03 /SKHCN-QLKH ngày 09 tháng 01 năm 2020 
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

1- Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và chọn 
giống Sở phù hợp với điều kiện lập địa tại tỉnh Lạng Sơn. 

* Mục tiêu: 

- Tuyển chọn 30 cây trội; 

- Xây dựng mô hình nhân giống sở bản địa: quy mô 700 cây đủ tiêu chuẩn 
xuất vườn; 

- Xây dựng mô hình trồng thử giống bản địa và giống mới 03 ha (3 giống, 
mỗi giống 1ha); 

- Xây mô hình cải tạo rừng sở năng suất thấp 02 ha 

* Yêu cầu sản phẩm: 

- Chọn được 30 cây trội; 

- Mô hình nhân giống sở bản địa: quy mô 700 cây đủ tiêu chuẩn xuất 
vườn; 

- Mô hình trồng thử giống bản địa và giống mới 03 ha (3 giống, mỗi giống 
1ha); 

- Mô hình cải tạo rừng sở năng suất thấp 02 ha; 

- 02 Tài liệu: Kỹ thuật về nhân giống;kỹ thuật trồng thâm canh tổng hợp 
Sở phù hợp với điều kiện sinh thái tại Lạng Sơn. 

 * Thời gian thực hiện: 48 tháng. 

 * Kinh phí dự kiến: 1.200 triệu đồng. 

2- Đề tài: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng 
suất, chất lượng Hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn. 

* Mục tiêu: 

- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất 
lượng hồng không hạt phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất của tỉnh Lạng 
Sơn; 

- Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp nâng cao năng suất và chất 
lượng hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn. 

* Yêu cầu sản phẩm:  

- Báo cáo chuyên đề về nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng 
cao năng suất, chất lượng hồng không hạt tại tỉnh Lạng Sơn; 

- Tài liệu kỹ thuật thâm canh tổng hợp tăng năng suất, chất lượng hồng 
không hạt phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất của tỉnh Lạng Sơn; 

- 02 mô hình thâm canh tổng hợp hồng huyện Văn Lãng và huyện Cao 
Lộc, quy mô 01 ha/mô hình năng suất tăng từ 10% trở lên so với đối chứng; 



- Báo cáo tổng kết đề tài. 

 * Thời gian thực hiện: 36 tháng. 

 * Kinh phí dự kiến: 1.200 triệu đồng. 

3- Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối 
với hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

* Mục tiêu: 

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tại các 
cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng sơn; 

- Đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước đối với  hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng sơn. 

* Yêu cầu sản phẩm: 

- Báo cáo chuyên đề: Đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý nhà nước 
đối với hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 
động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có tính khả thi và phù 
hợp với điều kiện của tỉnh; 

- Quy chế, nội quy (mẫu) của Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng theo từng loại 
hình tín ngưỡng; 

- Mô hình về việc thử nghiệm các giải pháp vào một số cơ sở tín ngưỡng 
trên địa bàn tỉnh; 

- Báo cáo tổng kết đề tài.. 

 * Thời gian thực hiện: 18 tháng. 

 * Kinh phí dự kiến: 350 triệu đồng. 

4- Đề tài: Cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh và ảnh hưởng của nó 
đến phong trào chống thực dân Pháp của nhân dân ta. 

* Mục tiêu: 

- Tìm hiểu nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện, sâu sắc về Cuộc khởi 
nghĩa trên cơ sở đó đánh giá ảnh hưởng của người thủ lĩnh Hoàng Đình Kinh và 
cuộc khởi nghĩa trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân 
ta cuối thế kỷ XIX; 

- Những giải pháp để khai thác, phát huy giá trị của cuộc khởi nghĩa. 

* Yêu cầu sản phẩm :  

- Dự thảo cuốn sách về Hoàng Đình Kinh; 

- Báo cáo các chuyên đề nghiên cứu về cuộc khởi nghĩa; 

- Bộ ảnh tư liệu liên quan đến cuộc khởi nghĩa; 

- Báo cáo tổng kết thực hiện đề tài. 

 * Thời gian thực hiện: 18 tháng 

 * Kinh phí dự kiến: 450 triệu đồng 

5- Đề tài: Các giải pháp đột phá thúc đẩy hội nhập quốc tế của tỉnh 
Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 



* Mục tiêu:  

- Đánh giá đúng thực trạng quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh Lạng Sơn 
trên các lĩnh vực; 

- Đề xuất giải pháp đột phá đẩy mạnh hội nhập quốc tế của tỉnh Lạng Sơn 
đến năm 2030. 

* Yêu cầu sản phẩm: 

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; 

- Đánh giá đúng thực trạng quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh Lạng Sơn 
trên các lĩnh vực; 

- Giải pháp đột phá đẩy mạnh hội nhập quốc tế của tỉnh Lạng Sơn đến 
năm 2030 có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn của tỉnh; 

- Kết quả ứng dụng giải pháp đột phá vào một số lĩnh vực của tỉnh. 

 * Thời gian thực hiện: 18 tháng. 

 * Kinh phí dự kiến: 400.000.000 đồng. 

6- Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ 
sản xuất vật liệu composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ rừng 
trồng tại tỉnh Lạng Sơn. 

* Mục tiêu:  

- Đề xuất được quy trình công nghệ xử lý phế phụ phẩm và quy trình sản 

xuất vật liệu composite trên nền nhựa ABS từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến 

gỗ làm ván lát sàn sử dụng trong và ngoài mái che; 

- Sản xuất thử nghiệm 100m² ván lát sàn composite từ nguồn phế phụ 

phẩm sau chế biến gỗ trên nền nhựa ABS, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11352:2016; 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế từ việc tái chế phế phụ phẩm sau chế biến gỗ 

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu composite sử dụng trong và ngoài mái che. 

* Yêu cầu sản phẩm: 

- Báo cáo tổng kết đề tài; 

- Quy trình công nghệ xử lý phế phụ phẩm được công nhận ở cấp cơ sở; 

- Quy trình sản xuất vật liệu vật liệu composite trên nền nhựa ABS từ 

nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ làm ván lát sàn sử dụng trong nội thất và 

ngoài trời được công nhận ở cấp cơ sở; 

- 100m² ván lát sàn composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ 

trên nền nhựa ABS có kích thước (dày x rộng x dài) 20 x 150 x 400 (mm) đạt 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11352:2016. 

 * Thời gian thực hiện: 18 tháng. 

 * Kinh phí dự kiến: 1.000 triệu đồng. 

7- Dự án: Xây dựng mô hình bảo quản chế biến quả Trám đen tại 
tỉnh Lạng Sơn. 



* Mục tiêu:  

- Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo quản, chế biến quả Trám đen 

bằng phương pháp muối và sấy lạnh tại tỉnh Lạng Sơn đạt yêu cầu vệ sinh an 

toàn thực phẩm; 

- Xây dựng mô hình bảo quản và chế biến quả Trám đen, công suất  5-7 

tấn nguyên liên/vụ. Sản phẩm tạo ra là 500kg sản phẩm Trám đen muối và 

500kg sản phẩm Trám đen sấy đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm quả Trám đen 

* Yêu cầu sản phẩm: 

- Báo cáo tổng kết dự án; 

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo quản quả Trám đen sau khi thu hái; 

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chế biến quả Trám đen bằng phương pháp 

muối đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chế biến quả Trám đen bằng phương pháp 

sấy lạnh đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- Mô hình bảo quản và chế biến sản phẩm quả Trám đen, công suất 5-7 

tấn nguyên liệu/ vụ; 

- Sản phẩm 500kg sản phẩm Trám đen muối và 500kg sản phẩm Trám 

đen sấy đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- Hoàn thiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được chấp nhận đơn hợp 

lệ. 

 * Thời gian thực hiện: 24 tháng. 

 * Kinh phí dự kiến: 600 triệu đồng 
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