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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số:          /KH-SKHCN 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng 7  năm 2020 

        

KẾ HOẠCH 

Hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

  

 Thực hiện Công văn số 399/UBND-TH ngày 21/4/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025; Công văn số 893/SKHĐT-THKTXH ngày 19/6/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 

năm 2021-2025, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch với những nội 

dung sau: 

 A. Đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016-2020).  

 I. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách về khoa học và công nghệ 

(KHCN) giai đoạn 2016-2020 

 Trong giai đoạn 2016 – 2020, để cụ thể hóa thực hiện các chính sách về 

KHCN trên địa bàn tỉnh, Sở KHCN đã tham mưu ban hành các văn bản trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ, cụ thể: 

 Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 07/8/2019 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn về Triển 

khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ 

trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;  

Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn về Triển 

khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát 

triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh 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;  

Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh 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; Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 03/6/2017 của 

UBND tỉnh phê duyệt Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của 
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UBND tỉnh Lạng Sơn 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; Kế hoạch 

số 38/KH-SKHCN ngày 25/5/2017 về thực hiện nhiệm vụ gắn công tác nghiên 

cứu khoa học và công nghệ với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 

xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch số 46/KH-SKHCN ngày 7/7/2017 Kế hoạch 

Khảo sát thực hiện nhiệm vụ gắn công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ 

với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Kế 

hoạch số 15/KH-SKHCN ngày 12/3/2018 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng chương trình và tổ chức thực hiện ứng dụng khoa học và công nghệ phục 

vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

 Các văn bản sau khi được ban hành được triển khai phù hợp với thực tiễn 

của địa phương, thuận lợi cho hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần tích 

cực trong việc đưa các cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ vào thực tiễn. 

 II. Đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 

 1.  Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

 Từ năm 2016 đến nay tổ chức thực hiện 90 đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp Nhà 

nước. Trong đó: Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn:  45 đề tài, dự 

án, chiếm 50% lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 23  đề tài chiếm 26%, lĩnh vực Y 

dược:  08 đề tài chiếm 9%,  lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ 14  đề tài 

chiếm 15%. 

 Tổ chức nghiệm thu được 53 đề tài, dự án. Các đề tài, dự án thực hiện 

trong những năm qua đã bám sát được định hướng phát triển của ngành 

KH&CN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tác động của 

KH&CN đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng rõ rệt, 

hiệu quả hơn. Cụ thể trên các lĩnh vực như sau:  

 1.1. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Đã tập trung nghiên 

cứu các biện pháp kỹ thuật, thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho 

cây trồng đặc biệt là các cây trồng chủ lực, cây đặc sản của tỉnh, ví dụ: Nghiên 

cứu các biện pháp rải vụ, kéo dài thời gian thu hoạch quả Na, các biện pháp 

giảm hạt quýt Bắc Sơn, các kỹ thuật thâm canh măng Bát Độ, Trà Hoa vàng, 

Cam bưởi,… Phục tráng, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen các giống 

cây trồng đặc sản của giá trị của địa phương: Phục tráng một số giống Đào Mẫu 

Sơn, Mít, Dứa, Trám đen, Đào Chuông,... Đồng thời ứng dụng công nghệ sinh 

học trong việc nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào một số cây 

dược liệu, cây lương thực có khả năng đưa vào sản xuất thành hàng hóa như: sa 

nhân, Lan kim tuyến, gừng núi đá, khoai tây, Khoai môn, Chuối tiêu hồng, các 

loại nấm ăn, nấm dược liệu và các loại hoa … Ứng dụng công nghệ sinh học 

trong xử lý môi trường chuồng trại chăn nuôi. Xử lý rác thải từ phụ phẩm nông 

nghiệp thành phân hữu cơ vi sinh. 

 Về vật nuôi, trong thời gian qua đã tiến hành nghiên cứu, ứng dụng các kỹ 

thuật trong chăn nuôi bò nhằm cải tạo đàn bò địa phương; tiếp nhận các kỹ thuật 

và xây dựng các mô hình nuôi cá tầm, cá trắm đen, lợn Móng Cái, gà sáu ngón 
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và đang tiến hành nghiên cứu để nuôi thương phẩm giống ếch Hương Mẫu Sơn 

phục vụ cho phát triển khu du lịch Mẫu Sơn  

 1.2. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội: Các nghiên cứu trong lĩnh vực này tập 

trung vào  nghiên cứu về cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn trong việc hoạch định, 

thực hiện các chủ trương, nghị quyết trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đề 

xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội với các nghiên cứu điển hình như: Nghiên 

cứu 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; các giải pháp 

phát triển du lịch Bắc Sơn, nghiên cứu về các hoạt động trong lĩnh vực an ninh, 

bảo vệ chính trị, an toàn cho xã hội như: các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động điều tra các vụ mua bán người qua biên giới, giải pháp nhằm ngăn chặn, 

hạn chế tình trạng công dân Lạng Sơn xuất cảnh trái phép qua biên giới; giải 

pháp phòng chống tội phạm tàng trữ, vẫn chuyển, lưu hành tiến Việt Nam giả 

qua biên giới, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tố cáo,... Trong lĩnh vực 

Giáo dục đào tạo đã tập trung vào biên soạn tài liệu giảng dạy ngữ văn địa 

phương, các phương pháp dạy, học  tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực và 

các giải pháp phát triển bền vững giáo dục THCS, nâng cao chất lượng công tác 

phân luồng học sinh sau cấp học THCS.   

 1.3. Về lĩnh vực y dược: Các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học 

công nghệ tập trung cho công tác điều trị và phòng chống dịch bệnh, góp phần 

hạ thấp tỷ lệ tử vong, tiết kiệm chi phí, nâng hiệu quả điều trị, nâng cao chất 

lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, một số kết quả nghiên cứu đã 

được triển khai ứng dụng như: Nghiên cứu triển khai kỹ thuật nẹp vít qua cuống 

để điều trị gãy xương cột sống lưng - thắt lưng; triển khai kỹ thuật điều trị thoát 

vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi ổ bụng đặt  lưới; kỹ thuật kết hợp dẫn lưu não 

thất và sử dụng thuốc tiêu huyết khối Alteplaser trong điều trị giãn não thất cấp 

do chảy máu não thất; triển khai mô hình thí điểm kiểm soát kê đơn và bán 

thuốc kê đơn để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; 

nghiên cứu đặc điểm dịch tễ gen bệnh Thalassemia của dân tộc Tày, Nùng trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn để có những giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm giảm 

thiểu tình trạng mắc bệnh.   

Đồng thời, để bảo tồn và phát huy kiến thức y học cổ truyền và khai thác 

giá trị của cây dược liệu, đã tiến hành điều tra, đánh giá tài nguyên dược liệu 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đề xuất các giải pháp bảo tồn cây dược liệu; 

nghiên cứu về giá trị dược học của một số dược liệu, nghiên cứu bào chế và sử 

dụng một số sản phẩm từ các bài thuốc y học cổ truyền. 

1.4.  Lĩnh vực kỹ thuật: đã có một số đề tài bám sát mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh, tiết kiệm nhiên liệu, giải quyết ô nhiễm môi trường, 

điển hình như: một số đề tài nghiên cứu sử dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện 

Na Dương để làm đường giao thông nông thôn, cứng hóa mặt đường và sản xuất 

gạch không nung, qua đó đã giúp giải quyết nguồn xỉ thải của nhà máy Na 

Dương, hạn chế việc khai thác nguyên liệu sẵn có của địa phương phục vụ sản 

xuất. Các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm nâng 
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cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm như: Nghiên cứu cải tiến lò sấy 

thuốc lá; ứng dụng công nghệ bơm nhiệt để thiết kế, chế tạo máy sấy Hồi; ứng 

dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2  trong gia công thanh gỗ 

cơ sở để sản xuất ván sàn từ gỗ Thông Mã Vĩ; Ứng dụng màng sinh học 

chitosan-nano bạc nhằm kéo dài thời gian bảo quản quả Quýt của tỉnh Lạng Sơn. 

Kết quả các đề tài, dự án đã và đang được ứng dụng có hiệu quả vào phục vụ sản 

xuất trên địa bàn tỉnh. 

 2. Công tác quản lý công nghệ và thị trường công nghệ 

 Tổ chức góp ý thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, góp phần ngăn chặn 

các công nghệ lạc hậu, công nghệ cấm chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyên 

giao có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong kỳ, 

tổng số dự án đầu tư được thẩm định hoặc có ý kiến về lĩnh vực quản lý là 69 dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ 

nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030" với mục đích triển khai đồng bộ, có hiệu quả 

các cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao, làm 

chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh Lạng Sơn; nâng cao năng lực 

công nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phục vụ hoạt động 

chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh Lạng Sơn 

phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.  

 3. Công tác quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ  

 Các hoạt động hỗ trợ để tạo lập, phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) trên địa 

bàn tỉnh đã được triển khai một cách tích cực. Đã đẩy mạnh công tác tập huấn 

kiến thức về sở hữu trí tuệ (SHTT), nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh về sự cần thiết bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ; Thường 

xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. Trong kỳ đã tổ chức được 23 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về sở 

hữu trí tuệ cho gần 1.500 lượt cán bộ quản lý, doanh nghiệp, HTX,….  

 Hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển  TSTT cho các sản phẩm đặc sản, sản 

phẩm chủ lực của địa phương: Đến nay đã có 23 sản phẩm (Chi tiết các sản 

phẩm như trong phụ lục kèm theo) được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ (Trong 

đó có 13 sản phẩm được thực hiện trong Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

giai đoạn 2016-2020, 10 sản phẩm được thực hiện từ các chương trình khoa học 

công nghệ khác); 02 hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền SHTT đã nộp đơn và chờ xem 

xét theo quy định.   

 Hỗ trợ quản lý, phát triển TSTT đối với các Nhãn hiệu đã được bảo hộ: 

Đã triển khai được 02 dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể (NHTT) 

Quýt vàng Bắc Sơn và Hồng vành khuyên Văn Lãng.  

 Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển TSTT: Việc triển khai các 

nhiệm vụ hỗ trợ trợ khai thác thương mại và phát triển TSTT chủ yếu tập trung 

vào: Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các Hội nghị, Hội thảo, ... Các 
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sản phẩm được bảo hộ và trong quá trình xác lập quyền SHTT đều được hỗ trợ 

thiết kế bao bì, nhãn mác, hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý NHTT, xây dựng các 

tài liệu kỹ thuật sản xuất nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng 

hóa được bảo hộ nhãn hiệu. Hỗ trợ tham gia các hội chợ, các triển lãm, trưng 

bày nhằm quảng bá sản phẩm và từng bước xác lập các kênh tiêu thụ, kết nối 

thương mại,... 

 Hỗ trợ khai thác, áp dụng sáng chế/giải pháp hữu ích hoặc kết quả 

nghiên cứu, sáng tạo đã được bảo hộ, nghiệm thu hoặc đạt giải tại các cuộc thi 

Sáng tạo vào thực tiễn: Tư vấn 01 mô hình sản phẩm được cấp văn bằng bảo 

hộ giải pháp hữu ích.  

 4. Công tác quản lý nhà nước về An toàn bức xạ và Hạt nhân  

 Tổ chức các hoạt động nhằm quản lý an toàn bức xạ, phóng xạ môi 

trường, an toàn hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ, an ninh hạt nhân trên địa bàn 

tỉnh nhằm từ đó giảm thiểu nguy cơ về sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó đã tổ chức thẩm định, cấp 77 giấy phép sử dụng thiết bị X quang chẩn 

đoán trong y tế; 46 chứng chỉ nhân viên bức xạ; Phê duyệt 36 Kế hoạch ứng phó 

sự cố bức xạ cấp cơ sở; tham mưu kịp thời các kế hoạch, giải pháp ứng phó sự 

cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh; Thực hiện 01 cuộc diễn tập ứng phó sự cố 

bức xạ hạt nhân cáp tỉnh (năm 2017). 

 5.  Công tác thông tin, thống kê khoa học, công nghệ  

 Quản lý công tác thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 

kiểm tra, giám sát công tác đăng ký, lưu giữ và công bố kết quả thực hiện và kết 

quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý; Hướng 

dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp 

về khoa học và công nghệ, triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và 

ngành về khoa học và công nghệ tại địa phương, các cuộc điều tra về khoa học 

và công nghệ của địa phương; Duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử của 

Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://sokhcn.langson.gov.vn. Trong thời 

gian qua đã thực hiện việc cấp 61 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và nộp hồ sơ về Cục Thông 

tin thống kê khoa học, công nghệ quốc gia. Hằng năm, thực hiện việc phối hợp 

với Cục Thông tin thống kê khoa học, công nghệ quốc gia thực hiện các cuộc 

điều tra cấp quốc gia về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

 6. Công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

 Tham mưu xây dựng chính sách, kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm từ đó 

tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát 

triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác 

tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới theo Đề án "Hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" được Thủ tướng 

chính phủ phê duyệt. Một số kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua như sau: 

http://sokhcn.langson.gov.vn/
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 Tham mưu ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và 

mức chi các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Lạng Sơn, 

tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn 

tỉnh. 

 Hoàn thiện và đưa vào hoạt động Trang thông tin khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: http://startup.langson.gov.vn. 

 Tham mưu, chủ trì tổ chức thành công Ngày hội “Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo” tỉnh Lạng Sơn năm 2019, Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” 

tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

 Tham mưu tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành; các đoàn thể; các tổ 

chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thành phố, Liên hiệp các hội Khoa 

học và kỹ thuật  tỉnh Lạng Sơn; Hiệp hội doanh nghiệp  tỉnh; Hội doanh nghiệp 

trẻ, Liên minh Hợp tác xã; Tỉnh đoàn thanh niên, phụ nữ… 

 Qua những hoạt động trên, bước đầu đã tạo được sự lan tỏa về KNĐMST 

trong các tổ chức, cá nhân, tiếp cận dần với xu hướng KNĐMST của vùng, của 

quốc gia; tạo sự kết nối các yếu tố của hệ sinh thái KNĐMST: Ý tưởng 

KNĐMST, nhà đầu tư tiềm năng, nhà tư vấn, nhà quản lý, chính sách hỗ trợ… ; 

khuyến khích, thúc đẩy động lực và nâng cao được hiệu quả công tác hỗ trợ hệ 

sinh thái KNĐMST.… Từ đó, góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đặc biệt 

là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

  7. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động Sáng kiến 

 Tham mưu, trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 03 văn bản quy phạm 

pháp luật là các quy định, chính sách phát triển hoạt động sáng kiến trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp 

luật và kiến thức cơ bản về nội dung hoạt động sáng kiến cho các cá nhân, tổ 

chức trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt 

động sáng kiến của địa phương; Thực hiện các biện pháp thúc đẩy phong trào 

quần chúng thi đua sáng tạo và phát huy sáng kiến; Chỉ đạo nghiệp vụ và tổ 

chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động sáng kiến cho các cán bộ 

theo dõi, quản lý hoạt động sáng kiến thuộc các ngành, địa phương và cơ sở; 

phổ biến, nhân rộng việc áp dụng các sáng kiến được tạo ra. Trong giai đoạn vừa 

qua đã tổ chức được 10 lớp tập huấn về sáng kiến trên địa bàn các huyện với 

tổng số lượt người tham gia là hơn 1300 người; đã tham mưu Chủ tịch UBND 

tỉnh thành lập các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh để xem xét, đánh giá, công nhận 

được 71 sáng kiến cấp tỉnh cho các tác giả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh. 

 8. Công tác tổ chức triển khai các Cuộc thi sáng tạo tỉnh Lạng Sơn 

(Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật)  

http://startup.langson.gov.vn/
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 Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trên địa 

bàn tỉnh trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các 

giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, 

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đồng thời nhằm khơi dậy 

tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh. 

Trong 5 năm qua, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng đã có 90 

giải cấp tỉnh và 9 giải cấp quốc gia; Hội thi sáng tạo kỹ thuật có tổng số 46 giải 

cấp tỉnh và 2 giải cấp Quốc gia. 

 9. Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

 9.1. Công tác quản lý tiêu chuẩn, chất lượng 

 Công tác triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào 

các cơ quan hành chính nhà nước (công tác ISO): Tham mưu cho Ban chỉ đạo 

ISO tỉnh ban hành các kế hoạch, quyết định kiểm tra các đơn vị áp dụng 

HTQLCL, các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị áp dụng. Từ năm 2016 đến 

nay, công tác ISO đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể: đã tổ chức, thực 

hiện kiểm tra được tổng số 200 đơn vị. Qua các cuộc kiểm tra đã tham mưu cho 

BCĐ trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả việc áp dụng, 

duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh; Tổ chức 05 lớp đào tạo kiến thức về HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước; triển khai việc xây dựng và áp dụng ISO cho 142 đơn vị hành chính cấp xã 

góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (đến hết năm 2019 đạt 

70% đơn vị hành chính cấp xã công bố HTQLCL đảm bảo Kế hoạch số 

130/KH-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh đề ra), qua đó góp phần nâng 

cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

cải cách hành chính của tỉnh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng 

đầu các cơ quan nhà nước, của công chức, viên chức và của người dân trong 

việc nỗ lực cải thiện chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh. 

 Công tác triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2012-2020”: từ năm 2016 đến nay công tác triển khai dự án đã đạt được một số kết 

quả nhất định, cụ thể: đã thực hiện tư vấn, hỗ trợ kinh phí cho 44 doanh nghiệp, 

hợp tác xã (năm 2016: hỗ trợ 06 đơn vị, 2017: 03 đơn vị, 2018: 17 đơn vị, 2019: 

18 đơn vị) thực hiện các nội dung về chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy; chứng nhận 

HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001, 22000, VietGAP; mã số mã vạch; tem truy 

xuất nguồn gốc, nhãn hiệu,... thông tin tuyên truyền, phổ biến các tiêu chuẩn, 

công cụ cải tiến, các hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc biên soạn và 

phát hành 450 cuốn Cẩm nang kiến thức về năng suất chất lượng nhằm cung cấp 

thông tin, kiến thức cơ bản đến các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp, hợp 

tác xã trên địa bàn tỉnh; cập nhật thường xuyên các văn bản mới về lĩnh vực 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng và năng suất chất lượng, các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật mới ban hành, các thông tin hoạt động của ngành lên cổng 

thông tin (website) về năng suất chất lượng nhằm cung cấp kịp thời thông tin 
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cho các tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh. Trong 06 

tháng đầu năm 2020 đang thực hiện tư vấn cho 08 doanh nghiệp thực hiện: áp 

dụng mô hình 5S, ISO 9001, chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy cho sản phẩm, áp 

dụng Tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng nhãn hiệu,...). 

 Thông qua chương trình Năng suất và chất lượng tại địa phương đã từng 

bước xây dựng và hình thành phong trào năng suất chất lượng tại các doanh 

nghiệp/hợp tác xã; góp phần tạo bước chuyển biến về năng suất chất lượng và 

năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong tỉnh (đặc biệt là các DN sản 

xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ chủ lực); Nâng cao nhận thức, năng lực 

cải tiến của các DN trên địa bàn về năng suất và chất lượng. 

 Công tác kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu: Từ năm 2016 đến nay, 

đã tiếp nhận và cấp đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu cho các cá 

nhân, tổ chức nhập khẩu được 2.287 lô hàng (đồ chơi trẻ em: 426 lô; thép: 623 

lô; đồ điện điện tử: 1.214 lô; mũ bảo hiểm: 06 lô), 18 lô xin hủy đăng ký. Việc 

tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật, hồ sơ được xử lý nhanh, gọn, không có tình trạng tồn đọng 

hồ sơ, các hồ sơ thường được giải quyết trước thời gian hạn quy định nhằm giúp cho 

người nhập khẩu thực hiện nhanh chóng các thủ tục tiếp theo tại cửa khẩu nơi hàng 

hóa đang được tập kết. Rút ngắn thời gian giải quyết cho người nhập khẩu qua đó 

giúp họ tiết kiệm chi phí kho bãi, hàng hóa nhập khẩu được thông quan kịp thời. 

 Triển khai hoạt động giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) tới các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Kết quả: có 02 doanh 

nghiệp đăng ký tham dự và đạt giải thưởng (Công ty cổ phần xi măng Đồng 

Bành, Công ty TNHH DK Việt Nhật). Giải thưởng này do Thủ tướng Chính phủ 

trao tặng nhằm tôn vinh những tổ chức/doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong 

việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt 

động, hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực. 

 Tiếp nhận và ra thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho các 

sản phẩm: tinh dầu (tinh dầu Hồi, tinh dầu Quế), cấu kiện xây dựng (ống bê tông 

cốt thép thoát nước, cột điện bê tông cốt thép ly tâm). Tư vấn, hướng dẫn cho 

các doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký sử dụng mã số mã vạch cho các sản phẩm: 

Măng ớt, bún khô, bún ngô, rượu, nước, cao ngựa, rau, quả, gạo,...  

 Thực hiện khảo sát, lấy mẫu thử nghiệm đánh giá chất lượng đối với các 

sản phẩm đã được bảo hộ SHTT (Na, Hồi). Qua các cuộc kiểm soát chất lượng 

cho thấy, hầu hết các hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm được đăng bạ đều tuân 

thủ đúng quy trình canh tác: trồng, chăm sóc cây, phương pháp thu hái, bảo quản, 

chế biến... qua đó nâng cao về chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản 

phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường duy trì được chất lượng phù hợp với 

quyết định đăng bạ. 

 Tăng cường hoạt động khảo sát chất lượng hàng hóa để kịp thời phát hiện, 

cảnh báo hàng hóa không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường đối với các cơ 

quan quản lý liên quan. 
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 Hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

(TBT): từ năm 2016-2019 đã biên tập và phát hành 48 số bản tin TBT gửi đến 

các sở, ban, ngành, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và Chi cục TĐC các 

tỉnh nhằm cung cấp thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các tin cảnh báo 

về sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn đến sức khỏe của con người, 

động vật, môi trường,...nhằm tránh được những rủi ro trong hoạt động thương 

mại. 

 9.2. Công tác quản lý Đo lường 

 Thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền các quy định của Nhà nước 

trong lĩnh vực đo lường cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và cán bộ 

quản lý. Đồng thời duy trì công tác kiểm tra việc chấp hành quy định ,....  

 Thường xuyên duy trì, kiểm tra đảm b ảo độ chính xác các điểm cân đối 

chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoạt động liên tục phục vụ tốt yêu 

cầu đối chứng của người dân. (Tổng số mã cân sử dụng từ năm 2016 đến nay là 

54.655 mã cân, trong đó: số mã cân đúng 53.750 mã cân (chiếm tỷ lệ 98,34%), 

mã cân sai 905 mã cân (chiếm tỷ lệ 1,66%)). Tại các chợ được trang bị cân đối 

chứng người mua, người bán đều có phương tiện chuẩn để kiểm tra, đối chứng 

độ chính xác của cân dùng trong mua bán. Qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng và đã nâng cao tính văn minh trong thương mại bán lẻ, đồng 

thời đẩy lùi các biểu hiện gian lận trong thương. Bên cạnh đó, còn góp phần 

nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 

đảm bảo cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định của 

pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng 

 Chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh lập biên bản xác định hiện trạng 

của cột bơm xăng dầu và dán tem niêm phong số tổng cơ tại các lượt cửa hàng 

xăng dầu phục vụ công tác thu thuế. 

 10. Hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN 

 Trong thời gian qua công tác hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học, 

công nghệ cũng đã có những kết quả nhất định. Sở Khoa học và Công nghệ cũng 

đã cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đoàn công tác nước ngoài tìm 

hiểu, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực KHCN tại các nước như: Đức, Nhật 

bản, Australia, Trung Quốc, Singapore. 

 11. Hoạt động thanh tra KH&CN 

 Từ năm 2016 đến hết tháng 6/2020, đã triển khai và hoàn thành 44 cuộc 

thanh tra, kiểm tra (22 cuộc thanh tra, 22 cuộc kiểm tra) đối với 429 cơ sở (Thanh 

tra 160 cơ sở; kiểm tra 269 cơ sở). Đã phát hiện 37 cơ sở có hành vi vi phạm 

(Thanh tra phát hiện 23 cơ sở, kiểm tra phát hiện 14 cơ sở). Thanh tra đã ban hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 25 tổ chức, cá nhân có hành vi vi 

phạm với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 190.475.000 đồng. Chuyển hồ 

sơ cho cơ quan quản lý thị trường xử lý đối với 03 tổ chức, cá nhân có hành vi vi 
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phạm và nhắc nhở đối với 09 cơ sở vi phạm lần đầu. Các  hành vi vi phạm như: 

Sử dụng phương tiện đo nhóm 2 không có chứng chỉ kiểm định theo quy định 

hoặc có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực; Không đảm bảo điều kiện theo quy 

định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện 

phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa, dịch vụ; Buôn bán 

hàng đóng gói sẵn có lượng không phù hợp với thông tin ghi trên nhãn hàng hóa, 

tài liệu đi kèm, hoặc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá 

nhân sản xuất, nhập khẩu công bố; kinh doanh hàng hóa (xăng) không đạt yêu cầu 

về chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; Không tổ chức đánh giá liều 

chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất một lần trong 03 tháng; Không lưu 

giữ kết luận thanh tra, kiểm tra, tài liệu về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; Không khai báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau 7 

ngày làm việc kể từ ngày có thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; Không có biển báo 

bức xạ, dấu hiệu cảnh báo bức xạ tại khu vực kiểm soát, khu vực giám sát...)  

 Qua thanh tra/kiểm tra cho thấy ý thức chấp hành các quy định của pháp 

luật của các đối tượng thanh tra/kiểm tra thuộc lĩnh vực quản lý của ngành 

KH&CN trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, qua thanh 

tra/kiểm tra cũng đã phát hiện những sai phạm của các tổ chức, cá nhân (đặc biệt 

trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, lĩnh vực năng lượng nguyên tử), 

đã áp dụng kịp thời các biện pháp xử lý có tính răn đe, góp phần bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp người dân và xã hội; đồng thời kết hợp tuyên truyền, phổ biến 

các quy định của pháp luật trong lĩnh vực KH&CN, qua đó đã giúp các tổ chức, 

cá nhân, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chịu sự điều chỉnh các 

văn bản QPPL về lĩnh vực KH&CN có nhiều chuyển biến trong nhận thức pháp 

luật cũng như tự giác chấp hành pháp luật. Các cuộc thanh tra/kiểm tra đã một 

lần nữa khẳng định vai trò thiết yếu của công tác thanh tra/kiểm tra trong hoạt 

động quản lý nhà nước, nhất là trong tình hình nền kinh tế thị trường có nhiều 

biến động như hiện nay. 

 12. Công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử 

trong lĩnh vực KH&CN 

 12.1. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 

 Rà soát, cập nhật thường xuyên TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý 

từ Bộ KH&CN theo quy định tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ kịp thời trình ban hành theo quy định. 

 12.2. Hiện đại hóa nền hành chính 

 Nâng cấp số lượng TTHC thực hiện giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 

theo Kế hoạch hằng năm; Tăng cường việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC 

qua dịch vụ bưu chính công ích. Tích hợp toàn bộ TTHC thực hiện trực tuyến 

lên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và trang TTĐT của Sở tạo thuận lợi 

cho tổ chức, cá nhân trong phối hợp thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền. Áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đối với cơ quan hành chính nhà 
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nước theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ: Thường xuyên duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước. 

 13. Hoạt động Ứng dụng khoa học - công nghệ  

 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề xuất và thực hiện xây dựng các mô 

hình ứng dụng KH&CN phát triển kinh tế tại một số xã nông thôn mới, khó 

khăn, biên giới trong tỉnh Lạng Sơn, hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản 

trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương. Cụ thể:  

Chủ động nghiên cứu, chọn lựa và tiếp nhận các quy trình công nghệ nuôi cấy 

mô tế bào đối với một số giống cây trồng. Đồng thời nghiên cứu, áp dụng thành 

công trong việc nhân nhanh một số các loại giống cây trồng bản địa của tỉnh. Từ 

đó có thể chủ động trong việc tuyển chọn và tạo ra nguồn giống cây trồng sạch 

bệnh, số lượng lớn, chất lượng đồng đều, phục vụ cho sản xuất giống. Hiện nay 

bộ phận nuôi cấy mô đã làm chủ quy trình sản xuất một số loại giống cây trồng: 

Khoai tây Marabel, khoai tây hồng Đà Lạt; Gừng núi đá; Ba kích tím; Sa nhân 

tím; Nấm Đông trùng hạ thảo; Lam kim tuyến; Nấm hương; Nấm Linh chi và 

một số loại hoa,... Trong ứng dụng KH&CN để xử lý và bảo vệ môi trường, tiếp 

tục sản xuất chế phẩm E.M cung cấp cho bà con trong tỉnh. Tổ chức thử nghiệm 

và chuyển giao thành công mô hình sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý phụ 

phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ, mô hình ứng dụng đệm lót sinh học 

trong chăn nuôi gia súc, gia cầm để xử lý chuồng trại trong chăn nuôi, xử lý ô 

nhiễm môi trường trong phát triển sản xuất tại nông thôn. Bên cạnh đó đã phối 

hợp cùng các địa phương trong tỉnh xây dựng thành công nhiều mô hình: Mô 

hình trồng nấm hàng hóa tại các huyện trong tỉnh, mô hình trồng, nhân giống và 

trồng khảo nghiệm cây Trà hoa vàng, mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn 

thương phẩm, mô hình thâm canh chuối tiêu hồng và chuối tây Thái, mô hình 

trồng nấm hương tại các huyện trong tỉnh, ứng dụng KHCN bảo tồn và nhân 

giống gừng núi đá; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi quả thể 

nấm đông trùng hạ thảo,.... 

 14. Tình hình phân bổ và kết quả thực hiện dự toán ngân sách cho hoạt 

động KH&CN 

 NSNN chi cho KH&CN hằng năm được UBND tỉnh phân bổ bảo đảm 

không thấp hơn số kinh phí của Trung ương thông báo. Kinh phí đầu tư phát 

triển chi cho khoa học và công nghệ chủ yếu là nguồn vốn cân đối ngân sách của 

địa phương. Kết quả thực hiện dự toán ngân sách cho hoạt động KH&CN hàng 

năm đều đạt 100% kế hoạch giao. Cụ thể như sau:  

 14.1. Nguồn kinh phí sự nghiệp chi cho khoa học và công nghệ: 

 - Năm 2016: 

 + KP TW giao: 13.240 triệu đồng. 

 + UBND tỉnh phê duyệt: 13.240 triệu đồng. 
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 + Thực hiện: 13.240 triệu đồng. 

 - Năm 2017: 

 + KP TW giao: 13.500 triệu đồng. 

 + UBND tỉnh phê duyệt: 13.500 triệu đồng. 

 + Thực hiện: 13.500 triệu đồng. 

 - Năm 2018: 

 + KP TW giao: 13.640 triệu đồng. 

 + UBND tỉnh phê duyệt: 13.640 triệu đồng. 

 + Thực hiện: 13.640 triệu đồng. 

 - Năm 2019: 

 + KP TW giao: 14.608 triệu đồng. 

 + UBND tỉnh phê duyệt: 14.608 triệu đồng. 

 + Thực hiện: 14.608 triệu đồng. 

 - Năm 2020: 

 + KP TW giao: 15.485 triệu đồng. 

 + UBND tỉnh phê duyệt: 15.485 triệu đồng. 

 15.2. Kinh phí đầu tư phát triển chi cho khoa học và công nghệ. 

 - Năm 2016: 

 + UBND tỉnh phê duyệt:: 3.036,0 triệu đồng. 

 + Thực hiện: 3.018,754 triệu đồng 

 Từ năm 2017 đến nay Sở không được giao kinh phí đầu tư phát triển. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Kết quả đạt được 

 Trong những năm gần đây hoạt động khoa học công nghệ tiếp tục đổi 

hoạt động trên các lĩnh vực được giao, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý nhà 

nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh, về cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã được kiện toàn, giảm đầu mối các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc theo tinh thần Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII. 

Một số kết quả về khoa học và công nghệ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ đã bám sát định 

hướng phát triển của tỉnh, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và phục vụ thiết thực cho nhiệm 

vụ phát triển kinh tế- xã hội, góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng, ổn định 

chính trị trên địa bàn tỉnh. Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 
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vào đời sống, sản xuất trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Nhiều tiến bộ khoa học 

kỹ thuật và công nghệ nhất là trong nông nghiệp được ứng dụng nhân rộng 

mang lại hiệu quả và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc góp phần phát triển nông 

nghiệp nông thôn và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn. Các sản 

phẩm đặc sản của tỉnh đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phát huy được 

danh tiếng, uy tín của sản phẩm, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi 

thế của tỉnh, thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản 

phẩm trên thị trường. Công tác quản lý công nghệ đã góp phần ngăn chặn các dự 

án có sử dụng công nghệ lạc hậu, công nghệ cấm chuyển giao, công nghệ hạn 

chế chuyển giao hoặc các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có sử dụng 

công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Công tác quản lý nhà nước về Sở hữu trí 

tuệ tiếp tục được triển khai đồng bộ có hiệu quả, tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá 

nhân phát triển tài sản trí tuệ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh 

tranh của sản phẩm trên thị trường. Công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh 

đạo tỉnh, của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh, bước đầu tạo phong trào lan 

tỏa trong các tổ chức, cá nhân, tiếp cận dần với xu hướng chung trên cả nước. 

Công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao 

động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chất lượng sáng kiến 

nhìn chung đã được nâng cao, nội dung sáng kiến được lựa chọn phù hợp với 

năng lực, nhiệm vụ và thực tiễn công tác. Các tổ chức và cá nhân đã chấp hành 

tương đối tốt các quy định của Nhà nước về lĩnh vực TC-ĐL-CL. Hoạt động 

quản lý TC-ĐL-CL đã góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của người sản xuất 

kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các quy 

định của nhà nước về TC-ĐL-CL, góp phần hạn chế tình trạng kinh doanh hàng 

giả, hàng kém chất lượng, hàng không đủ định lượng và gian lận thương mại 

trên địa bàn tỉnh góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các cơ sở sản 

xuất kinh doanh chân chính và người tiêu dùng... 

 2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

 Nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa được tập trung nghiên cứu. 

Chưa có các chương trình nghiên cứu đủ lớn, có sức mạnh lan tỏa nhằm thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các đề tài nghiên cứu còn ở phạm vi hẹp, thiếu 

các đề tài có quy mô rộng, có tính đột phá mang hiệu quả kinh tế - xã hội cũng 

như phát triển khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống. Chưa có cơ 

chế đủ mạnh để hỗ trợ mở rộng kết quả của các đề tài nghiên cứu vào sản xuất 

để tạo thành các vùng có quy mô lớn về sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy phát triển 

sản xuất trên địa bàn. 

 Nguồn gen cây trồng, vật nuôi bản địa phong phú nhưng chưa được khai 

thác và phát triển. Nhiều công nghệ tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh chưa 

được tiếp nhận và chuyển giao. Các sản phẩm đặc sản của địa phương đã được 

bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nhưng chưa đủ nguồn lực để phát huy các giá trị của 

tài sản trí tuệ cho các sản phẩm. 
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 Chưa có nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ quy mô liên ngành, 

liên vùng, nhất là công nghệ cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, du lịch,… 

Việc đổi mới công nghệ trong sản xuất chưa được các doanh nghiệp quan tâm 

đầu tư. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và 

vừa, chủ yếu khởi nghiệp theo phương thức truyền thống, tự tạo, tự lập; chưa 

mạnh dạn ứng dụng, chuyển giao công nghệ nên sức cạnh tranh của sản phẩm 

chưa cao, tăng trưởng chậm. Trên địa bàn tỉnh cũng chưa có các cơ sở công 

nghiệp lớn, chưa có nhiều dự án đầu tư có sử dụng công nghệ chuyển giao từ 

nước ngoài. 

 Công tác phát triển TSTT vẫn còn hạn chế, chưa phát huy được tiềm năng 

của các sản phẩm được bảo hộ, chưa có cơ chế khuyến khích các cá nhân tham 

gia vào quá trình nghiên cứu đổi mới công nghệ, đăng ký bảo hộ quyền SHTT, 

hỗ trợ phát triển, khai thác TSTT chưa thực sự mạnh mẽ. Công tác sáng kiến 

vẫn còn hạn chế. Một số sáng kiến chất lượng còn chưa cao. Công tác hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhìn chung còn mới, còn gặp nhiều khó 

khăn...  

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng nhiều, có nhiều thay đổi cả về hình thức, biện pháp quản lý. Trong 

quá trình triển khai, áp dụng có một số văn bản còn bất cập do vậy việc vận 

dụng vào thực tế đôi khi còn lúng túng, thiếu thống nhất.  

Hoạt động triển khai ứng dụng tiến bộ KHCN còn nhiều bất cập, các công 

nghệ được tiếp thu còn ít, chưa đáp ứng các nhu cầu phát sinh từ thực tiễn, số 

lượng mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN chưa lớn, chưa đủ sức lan toả rộng rãi, 

tạo sự thay đổi rõ nét, kịp thời trong sản xuất để đáp ứng được yêu cầu của sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

 Cơ sở vật chất còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, thiết bị hiện có 

chủ yếu được trang bị thông qua thực hiện các nhiệm vụ KHCN do vậy quy mô 

nhỏ, không đồng bộ. Chưa có trại thực nghiệm để phục vụ công tác thử nghiệm, 

khảo nghiệm trước khi triển khai kết quả nghiên cứu ra diện rộng. Thiếu trang 

thiết bị máy móc, thiếu phương tiện đi lại phục vụ công tác nghiên cứu, triển 

khai ứng dụng KHCN,.. 

 Nguồn kinh phí NN chi cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN trên 

địa bàn tỉnh còn thấp.  

 3. Kiến nghị 

 Có cơ chế hỗ trợ trong việc áp dụng các kết quả khoa học và công nghệ, 

xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản có tiềm năng 

phát triển của địa phương. 

 Tăng cường đầu tư vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ và đầu tư hạ 

tầng cho các tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương đủ năng lực đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, cụ thể như sau: Cấp kinh phí trang bị 01 ô 

tô chuyên dùng cho đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là Trung tâm 
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Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm (gọi 

tắt là Trung tâm) để phục vụ công tác nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến 

KH&CN tại các xã trên địa bàn tỉnh. Giao thêm diện tích đất cho Trung tâm để 

mở rộng vườn thực nghiệm; cấp kinh phí đầu tư cải tạo vườn thực nghiệm để 

phục vụ công tác thử nghiệm, khảo nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi trước 

khi đưa vào xây dựng các mô hình ứng dụng KH&CN phát triển kinh tế.  

 Hàng năm giao bổ sung biên chế, để Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa 

học - công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm có đủ người làm việc như Đề 

án vị trí việc làm đã xây dựng.   

 B. Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn (2021-2025). 

 1. Hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học và phát triển công 

nghệ 

 1.1. Lĩnh vực nông nghiệp.   

 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để chọn lọc và phát triển giống 

cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng cao; Nghiên cứu xây dựng các 

mô hình theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ gắn với xây dựng nông 

thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

  Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong thu hoạch, 

chế biến, bảo quản nông, lâm sản đặc biệt là các sản phẩm chủ lực của tỉnh đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. 

 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ truy xuất nguồn gốc cho sản 

phẩm; Xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các  sản phẩm nông sản 

chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh. 

 Phục tráng, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen các giống cây 

trồng, vật nuôi quý hiểm, đặc sản của giá trị của địa phương. 

 1.2. Lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ 

 Nghiên cứu cải tiến và đổi mới công nghệ, lựa chọn công nghệ thích hợp 

nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có chất lượng 

và khả năng cạnh tranh cao trong nước và xuất khẩu. 

 Nghiên cứu - ứng dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng mặt trời, 

năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; các biện pháp sử dụng năng lượng hợp lý 

và tiết kiệm.  

 Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong việc giảm 

thiểu ô nhiễm, khắc phục sự cố môi trường... 

 Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, ứng phó với biến 

đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ tài nguyên môi trường; 

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 

nghiệp. 
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 1.3. Lĩnh vực xã hội và nhân văn 

 Nghiên cứu cơ sở lý luận và tổng kết thực tiễn trong việc hoạch định, thực 

hiện các chủ trương, nghị quyết trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đề xuất 

giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

của tỉnh Lạng Sơn. 

 Nghiên cứu đề xuất giải pháp  phòng, chống các tệ nạn xã hội, tội phạm, 

chống hàng giải, hàng nhái, hàng kém chất lượng,...nhằm bảo vệ an ninh trật tự, an 

toàn xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 Nghiên cứu, phát triển du lịch theo hướng bền vững và toàn diện; Nghiên 

cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá của tỉnh. 

  Nghiên cứu các giải pháp phát triển giáo dục, đặc biệt là nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, 

sinh viên và khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo, sáng kiến 

trong hệ thống trường học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo. 

 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong các cơ quan quản 

lý nhà nước và các doanh nghiệp. 

 1.4. Lĩnh vực Y dược 

 Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng 

khám, chẩn đoán, điều trị bệnh tại Lạng Sơn;  

 Nghiên cứu các giải pháp điều trị bệnh kết hợp giữa y học hiện đại và y 

học cổ truyền; mô hình, giải pháp quản lý sức khỏe cộng đồng. 

 Nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, công nghệ sinh học trong phát triển sản 

xuất, chế biến các loại cây dược liệu và các sản phẩm dược liệu trên địa bàn 

tỉnh. 

 2.  Công tác quản lý công nghệ 

 Triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch số 29/KH-

UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Thúc đẩy 

chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong 

các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm: 

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của 

hoạt động đổi mới công nghệ, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; phổ biến, 

nhân rộng các điển hình đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

 - Xây dựng phương án khai thác cơ sở dữ liệu công nghệ, công nghệ cao, 

chuyển giao công nghệ thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN. 

 - Rà soát, cập nhật và triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ thúc đẩy 

chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường KHCN, tạo điều kiện thuận lợi cho 



17 

 

tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước 

ngoài vào Lạng Sơn, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 

 - Rà soát, cập nhật, bổ sung, sửa đổi định hướng ưu tiên chuyển giao, làm 

chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Lạng Sơn trong các ngành, lĩnh 

vực theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và khả năng làm 

chủ công nghệ trong nước. 

 - Xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước chi cho các nhiệm vụ 

KHCN về tìm kiếm thông tin công nghệ, bí quyết công nghệ, chuyển giao, làm 

chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Lạng Sơn, phù hợp với điều kiện 

thực tế của tỉnh. 

 Xây dựng danh sách các chuyên gia theo từng lĩnh vực phục vụ công tác 

thẩm định hoặc có ý kiến đối với các dự án đầu tư phức tạp có sử dụng công 

nghệ hoặc có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.  

Định kỳ đánh giá trình độ công nghệ của một số doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh để đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ nâng cao trình độ công nghệ cho 

các doanh nghiệp. 

 3. Công tác Sở hữu trí tuệ 

 Thực hiện Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đã được UBND tỉnh 

ban hành.  

 4.  Công tác an toàn bức xạ và hạt nhân  

 Xây dựng bản đồ phông phóng xạ tỉnh Lạng Sơn; Hoàn thiện, vận hành 

Trạm quan trắc và cảnh báo môi trường phóng xạ tỉnh Lạng Sơn. Hoàn thiện, 

cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp tỉnh và Kế hoạch phòng 

ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và 

hạt nhân giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Diễn tập ứng phó sự 

cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh. 

 5. Công tác thông tin, thống kê khoa học, công nghệ 

 Triển khai Kế hoạch/Đề án triển khai phát triển nguồn tin khoa học và 

công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030” tại địa phương (Theo Quyết định số 1285/QĐ-TTg 

ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “phát triển nguồn 

tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030). 

 6. Công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

 Triển khai Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 

theo Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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 7. Công tác sáng kiến 

 Triển khai nội dung, biện pháp hoạt động sáng kiến theo nội dung tại 

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định 

nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 8. Công tác thanh tra 

 Chỉ đạo, triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ theo quy định. 

 Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 40 cuộc thanh tra, kiểm tra đối 

với 500 cơ sở (Thanh tra 20 cuộc, kiểm tra 20 cuộc). Nội dung thanh tra, kiểm 

tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực năng lượng nguyên 

tử; lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ và hoạt động khoa 

học và công nghệ. 

 9. Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

 Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 996/QĐ-TT ngày 10/8/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động 

đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội 

nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định 

số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”. 

 Triển khai thực hiện các nội dung nhằm hỗ trợ nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.  

 Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về lĩnh vực 

TC-ĐL-CL tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong đó, trọng tâm là các cơ sở sử 

dụng nhiều phương tiện đo, các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa với 

số lượng lớn, hàng hóa ảnh hưởng nhiều đến người tiêu dùng... 

 10. Công tác Ứng dụng khoa học - công nghệ 

 Hằng năm xây dựng 5-10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng bám sát 

các văn bản chỉ đạo, chương trình, định hướng ưu tiên phát triển của tỉnh; mỗi 

năm xây dựng được 3-5 mô hình ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế 

tại các xã trong tỉnh. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo lường chất lượng, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa và sở 

hữu trí tuệ. Tập trung đề xuất các nhiệm vụ KH&CN nhằm phát triển kinh tế - 

xã hội tại các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn; tạo ra các liên kết trong sản 

xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm đặc sản của tỉnh nhằm bảo vệ có 

hiệu quả và không ngừng nâng cao danh tiếng, uy tín, giá trị hàng hóa của sản 

phẩm. 

 11. Dự toán kinh phí chi cho hoạt động Khoa học và Công nghệ giai 

đoạn 2021-2025 

 11.1. Kinh phí sự nghiệp KH&CN: 170.525 triệu đồng. 
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 Trong đó: 

 - Chi nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: 99.125 triệu đồng 

 - Chi nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: 16.650 triệu đồng 

 - Chi hoạt động KH&CN phục vụ quản lý nhà nước: 43.000 triệu đồng 

 - Chi hoạt động KH&CN cấp huyện: 2.750 triệu đồng 

 - Chi tăng cường tiềm lực, chống xuống cấp: 4.500 triệu đồng 

 - Chi khác: 4.500 triệu đồng 

 11.2. Kinh phí đầu tư phát triển: 112.636 triệu đồng. 

 Trong đó: 

- Dự án mới: Trại thực nghiệm và các trang thiết bị kỹ thuật: 45.936 triệu 

đồng. 

- Dự án mới: Đầu tư trang thiết bị trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ 

môi trường: 15.000 triệu đồng. 

- Dự án mới: Đầu tư bổ sung, nâng cấp và cải tạo phòng thí nghiệm, thử 

nghiệm; mở rộng diện tích Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học – công 

nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm; tăng cường trang thiết bị kỹ thuật cho 

công tác ứng dụng phát triển khoa học công nghệ: 50.000 triệu đồng 

 - Dự án mới: cải tạo tường rào bảo vệ vườn thực nghiệm và đường nội bộ 

tại Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường chất 

lượng sản phẩm: 1.700 triệu đồng 

 Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KH&CN 5 năm (2016-

2020) Kế hoạch nhiệm vụ giai đoạn (2021-2025) của Sở KH&CN gửi Sở 

KH&ĐT tổng hợp./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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