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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:  12 /KH-SKHCN 

 

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

 
Lạng Sơn, ngày 31 tháng 01 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm của  
Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 

 
 

Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ 
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, như 
sau:  

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Cụ thể hoá các nội dung trọng tâm của nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện triển khai có hiệu quả 05 nhiệm vụ trọng tâm của ngành; kịp thời 
tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành rõ nét, đúng thời gian 
100% các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 được UBND tỉnh giao. 

2. Yêu cầu 

Xác định các nội dung, chỉ tiêu cần tập trung đôn đốc thực hiện, đảm bảo 
chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian. Phân công trách nhiệm cụ thể các bộ phận 
chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Xây dựng Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công 
nghệ thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn  
giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

- Bộ phận chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý khoa học chủ trì phối hợp với 
Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng; phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý 
chuyên ngành, các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện. 

- Nội dung: 

+ Xây dựng chương trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong 
phát triển sản xuất sản phẩm thuộc chương trình OCOP. 

+ Xây dựng nội dung hỗ trợ các địa phương và các tổ chức kinh tế phát 
triển, đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các 
sản phẩm OCOP, tư vấn định hướng phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP. 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2020 
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2. Tổ chức thực hiện 06 nhiệm vụ thuộc 2 Chương trình ứng dụng 
khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới tại 2 huyện Hữu Lũng và Đình Lập đúng tiến độ và kế 
hoạch đề ra. 

- Bộ phận chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý khoa học chủ trì phối hợp 
phòng Kế hoạch tài chính, UBND huyện Hữu Lũng, huyện Đình Lập thực hiện. 

- Nội dung: Đôn đốc triển khai thực hiện đề tài theo kế hoạch của đơn vị; 
Theo dõi, hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định; Tổ chức kiểm tra, 
đánh giá đối với từng đề tài, dự án; Nghiệm thu khối lượng công việc, xác định 
kinh phí thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện theo kế hoạch. Nội dung thực 
hiện năm 2020: 

+ Đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị cây 
trà Hoa vàng của huyện Đình Lập. 

Tiếp tục xây dựng mô hình vườn giâm hom cây giống quy mô 6.000 cây, tỷ 
lệ sống đạt 80%. 

Tiếp tục xây dựng mô hình trồng thâm canh trà hoa vàng dưới tán rừng tại 
Huyện Đình Lập, quy mô 06ha, tỷ lệ sống trên 85%. 

+ Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng tìến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản 
xuất cây lan Kim tuyến (Anoectoclu'lus setaceus Blume) theo hướng hàng hóa 
tại huyện Đình Lập. 

Tiếp tục xây dựng mô hình nhân giống cây lan Kim tuyến bằng phương 
pháp nuôi cấy mô, chăm sóc cây ngoài vườn ươm. 

Xây dựng mô hình trồng cây lan Kim tuyến tại huyện Đình Lập: Khảo sát 
chọn điểm thực hiện; Xây dựng 04 mô hình trồng cây lan Kim tuyến, quy mô 
10.000 cây/mô hình. 

+ Đề tài: “ Nghiên cứu, phát triển cây đào Chuông tại huyện Đình Lập” 

Thực hiện thí nghiệm xác định thời vụ ghép thích hợp cho cây đào Chuông. 

Thực hiện các thí nghiệm nhân giống trồng và chăm sóc, điều tiết khả năng 
ra hoa đối với cây đào Chuông tại huyện Đình Lập. 

Xây dựng mô hình nhân giống và mô hình trồng đào Chuông tạo cảnh quan 
tại Đình Lập. 

+ Đề tài: “Nghiên cứu nhân giống, trồng thâm canh và chế biến măng Bát 
Độ huyện Hữu Lũng”  

Thực hiện nghiên cứu bổ sung kỹ thuật trồng thâm canh tre Bát độ: Theo 
dõi các thí nghiệm các biện pháp kỹ thuật tạo măng trên các mô hình đã có để 
xác định biện pháp tạo măng cho năng suất và chất lượng cao nhất; thí nghiệm 
nghiên cứu ảnh hưởng số cây để lại đến năng suất măng trên mô hình. 

Thực hiện chăm sóc bón phân, theo dõi thu thập số liệu mô hình thâm canh 
Măng Bát độ theo tiêu chuẩn VietGAP; Mô hình thâm canh tre Bát độ lấy măng 
có năng suất cao trên mô hình có sẵn; Mô hình trồng mới thâm canh măng Bát 
độ. 
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Triển khai các thí nghiệm sơ chế và bảo quản măng Bát độ theo hướng sản 
xuất hàng hóa và xây dựng mô hình sơ chế sản phẩm măng Bát độ. 

+ Đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển 
giống mít bản địa tại huyện Hữu Lũng”. 

Tuyển chọn, bình tuyển và xây dựng hồ sơ công nhận cây đầu dòng 

Thực hiện các thí nghiệm kỹ thuật chăm sóc, phục tráng cây mít bản địa 
Hữu Lũng, chăm sóc theo dõi thu thập số liệu các thí nghiệm. 

Xây dựng các mô hình: Mô hình vườn giống gốc; Mô hình vườn nhân 
giống; Mô hình thâm canh mít theo hướng sản xuất hàng hóa trong thời kì kinh 
doanh; Mô hình trồng mới thâm canh mít theo hướng sản xuất mít đặc sản hàng 
hóa. 

+ Đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển 
giống Dứa bản địa tại huyện Hữu Lũng”. 

Nghiên cứu hoàn thiện các kỹ thuật nhân giống dứa bản địa Hữu Lũng. 

Thực hiện các thí nghiệm kỹ thuật thâm canh, sơ chế, bảo quản dứa bản địa 
Hữu Lũng. 

Chăm sóc theo dõi mô hình vườn lưu giữ giống gốc với quy mô 1.000m2; 
5.000 cây mẹ;  

Xây dựng mô hình thâm canh dứa theo tiêu chuẩn VietGAP. 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2020 

3. Đẩy mạnh áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài, dự án khoa học và công 
nghệ vào sản xuất với 20 mô hình được thực hiện tại cấp xã, trong đó có 2 - 3 
xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. 

- Bộ phận chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý khoa học chủ trì phối hợp 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN và đo lường chất lượng sản phẩm, phòng 
Kế hoạch Tài chính, các phòng và đơn vị khác có liên quan tham mưu thực hiện. 

- Nội dung:  

+ Tuyên truyền về các kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án khoa học và 
công nghệ, các văn bản liên quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ và sản xuất, đời sống bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: Bản tin 
Thông tin về khoa học và công nghệ, Website của Sở, trong các cuộc họp giao 
ban, tập huấn khoa học và công nghệ...  

+ Đặt hàng, hướng dẫn, hỗ trợ, xây dựng mở rộng kết quả của các đề tài, dự 
án vào sản xuất với 20 mô hình được thực hiện tại cấp xã, trong đó có 2 - 3 xã 
đặc biệt khó khăn, xã biên giới. 

-  Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2020 

4. Tổ chức hiệu quả cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng 
Sơn năm 2020; hỗ trợ triển khai được 1-2 ý tưởng đạt giải qua các cuộc thi 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào thực tế. 
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- Bộ phận chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên 
ngành. 

- Nội dung và thời gian thực hiện: 

+ Tổ chức hiệu quả cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn 
năm 2020: 

Tham mưu, trình ban hành Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập 
Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn. Thời gian 
hoàn thành: Tháng 2/2020. 

Tham mưu, trình ban hành Kế hoạch của Ban Tổ chức Cuộc thi khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Thành lập Ban Thư ký Cuộc thi khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn. Thời gian hoàn thành: Quý I/2020. 

Thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng 
Sơn; Tổ chức Vòng Sơ kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng 
Sơn; Tổ chức tập huấn cho các tác giả có sản phẩm có chất lượng được lựa chọn 
từ Vòng Sơ kết; Tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh Lạng Sơn. Thời gian hoàn thành: Quý III/2020. 

+ Hỗ trợ triển khai được 1-2 ý tưởng đạt giải qua các cuộc thi khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo vào thực tế. Thời gian thực hiện trong năm 2020. 

Lựa chọn 1 - 2 ý tưởng đạt giải có tiềm năng cao trong Cuộc thi khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo năm 20019 và năm 2020 để hỗ trợ triển khai trong thực 
tế. 

Xây dựng các nội dung chương trình thông tin, tuyên truyền về ý tưởng 
được hỗ trợ triển khai trong thực tế.  

Tư vấn, hướng dẫn tác giả có ý tưởng được hỗ trợ triển khai trong thực tế 
tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho doanh nghiệp KNĐMST 
về một số lĩnh vực liên quan; tham gia các hội nghị, hội thảo, sự kiện về khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo để kết nối mạng lưới khởi nghiệp. 

Tùy theo tình hình thực tế, nghiên cứu phương án hỗ trợ kinh phí cung cấp 
không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm 
mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp KNĐMST. 

Tùy theo tình hình thực tế, nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí 
để doanh nghiệp KNĐMST tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại 
một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài. 

5. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án 
“Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh 
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020”. Phấn 
đấu hỗ trợ ít nhất 05 doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các nội dung: Xây 
dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận hợp chuẩn, hợp 
quy; xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải 
tiến để nâng cao năng suất chất lượng; phát triển thương hiệu, xây dựng 
nhãn hiệu, mã số mã vạch; truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. 
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- Bộ phận chủ trì tham mưu: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Nội dung và thời gian thực hiện: 

+ Xây dựng kế hoạch triển khai Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn giai đoạn 2012 - 2020” năm 2020. Thời gian thực hiện quí I/2020 

+ Triển khai Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 
- 2020” năm 2020: Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động về 
xác lập quyền sở hữu trí tuệ; phát triển thương hiệu; xây dựng nhãn hiệu; mã số 
mã vạch; giải thưởng chất lượng quốc gia; Đào tạo, hướng dẫn áp dụng và thực 
hành các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng tiêu chuẩn 
VietGAP, GlobalGAP, tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa …ít nhất 05 
doanh nghiệp. Duy trì cổng thông tin về năng suất chất lượng; Đầu tư, bổ sung, 
đổi mới, trang thiết bị đo lường, thử nghiệm để phục vụ đánh giá sự phù hợp. 
Thời gian thực hiện trong năm 2020 

+ Thực hiện đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp đăng ký tham gia Dự án; 
Báo cáo tổng kết kết quả triển khai Dự án NSCL giai đoạn 2012-2020.  

Thời gian thực hiện quí IV/2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ nội dung Kế hoạch trên Trưởng phòng, bộ phận được giao chủ 
trì, có trách nhiệm phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc 
Sở, các đơn vị có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện 
nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi 
Phòng KHTC tổng hợp. 

 2. Phòng kế hoạch Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp và thực 
hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 
của Sở Khoa học và Công nghệ. Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, trưởng 
các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.    

  

  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn của Sở; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, KHTC . 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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