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BÁO CÁO  

Kết quả tham dự Hội nghị Tổng kết và triển lãm sản phẩm Khoa học và 

Công nghệ Chương trình Tây Bắc giai đoạn 2013-2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 2900/VP-KGVX ngày 20/7/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc ủy quyền tham dự Hội nghị Tổng kết và triển lãm sản phẩm 

Khoa học và Công nghệ Chương trình Tây Bắc giai đoạn 2013-2020, Sở Khoa 

học và Công nghệ báo cáo kết quả như sau: 

 Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Nguyễn Thị Hà, 

Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị nêu trên tại Trường Đại học 

Quốc gia Hà Nôi, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết Chương trình 

“Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” giai đoạn 2013-

2020 và Báo cáo tham luận của các đại biểu đại diện cho 14 tỉnh thuộc vùng Tây 

Bắc. Trong bài phát biểu, các đại biểu đã đánh giá cao hiệu quả hoạt động của 

Chương trình. Nhìn chung, sau 7 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã mang 

lại kết quả khoa học có giá trị, làm cơ sở triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm 

và mở rộng quy mô nghiên cứu trong giai đoạn sắp tới, góp phần xây dựng, phát 

triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ, thu hút các nguồn nhân lực khác, 

phát huy thế mạnh các nguồn nhân lực tự nhiên trong chiến lược phát triển bền 

vững vùng Tây Bắc. 

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đại diện cho 14 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc đã 

tham gia ký kết biên bản và nhận bàn giao sản phẩm khoa học và công nghệ thuộc 

Chương trình Tây Bắc. 

Sản phẩm khoa học và công nghệ thuộc chương trình Tây Bắc gồm: 

- 01 USB chứa các sản phẩm, tài liệu đã được số hóa, gồm: 68 sản phẩm, 

tài liệu với tổng dung lượng khoảng 146 MB (có Danh mục sản phẩm nghiên cứu 

chuyển giao giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và UBND tỉnh Lạng Sơn kèm theo).  

- Một số tài liệu (bản in) khác của Đại học Quốc gia Hà Nội gồm:  

+ Báo cáo tổng kết chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp 

nhà nước "Khoa học và Công nghệ" phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc;  

+ Sản phẩm Khoa học và Công nghệ. 

+ Vì một Tây Bắc phát triển bền vững. 
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+ Báo cáo thường niên Annual Report. 

II. ĐỀ XUẤT 

 Sau khi tiếp nhận bàn giao sản phẩm khoa học và công nghệ thuộc Chương 

trình Tây Bắc, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đề xuất với UBND tỉnh 

một số nội dung như sau: 

 1. Đối với tài liệu đã được số hóa: 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông lưu trữ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu 

của tỉnh; Bổ sung vào cơ sở dữ liệu dùng chung cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

và cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng; Tuyên truyền và phổ biến các tài liệu, 

sản phẩm (đã được số hóa) nêu trên để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có 

nhu cầu khai thác, sử dụng. 

 - Giao Sở Khoa học và Công nghệ lưu trữ 01 bản sao các tài liệu nêu trên; 

Đăng tải Danh mục các sản phẩm nghiên cứu chuyển giao trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ để tuyên truyền, phổ biến về các sản phẩm 

khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Bắc; Phối hợp với Sở Thông tin 

và Truyền thông hướng dẫn cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu khai 

thác, sử dụng. 

 2. Đối với tài liệu dạng bản in: Giao Sở Khoa học và Công nghệ lưu giữ 

tại Sở Khoa học và Công nghệ làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và cá nhân có nhu cầu. 

 Trên đây là báo cáo kết quả tham dự Hội nghị Tổng kết và triển lãm sản 

phẩm Khoa học và Công nghệ Chương trình Tây Bắc giai đoạn 2013-2020, Sở 

Khoa học và Công nghệ báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh đối với nội dung đề 

xuất nêu trên./. 

 
Nơi nhận 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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Phụ lục 

DANH MỤC SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO GIỮA ĐẠI 

HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày    /8/2020 của Sở Khoa học và 

Công nghệ) 

  

TT  SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO  SỐ LƯỢNG  

I  Các báo cáo kiến nghị  20  

I.1  

Bản kiến nghị tổng hợp 5 trụ cột phát triển bền vững: văn 

hóa xã hội, phát triển kinh tế, quan hệ quốc tế, tài nguyên 

môi trường, an ninh quốc phòng.  

  

I.2  
Báo cáo khuyến nghị chính sách cho việc sửa đổi và điều 

chỉnh các chương trình mục tiêu quốc gia tại vùng Tây Bắc.  

  

I.3  
Báo cáo kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chương trình 

mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo trên địa bàn Tây Bắc.  

  

I.4  
Báo cáo kiến nghị nhằm phát triển nhân lực lãnh đạo, quản 

lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc.  

  

I.5  

Báo cáo kiến nghị chính sách phát triển chuỗi cung ứng sản 

phẩm nông lâm đặc sản xuất khẩu cho các tỉnh vùng Tây 

Bắc.  

  

I.6  
Bản kiến nghị, đề xuất hoàn thiện chính sách và giải pháp 

để xóa đói giảm nghèo bền vững ở vùng Tây Bắc.  

  

I.7  

Báo cáo kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả liên kết quân 

dân trong xây dựng và bảo vệ các tuyến cơ động quân sự 

các tỉnh biên giới khu vực Tây Bắc.  

  

I.8  

Báo cáo kiến nghị hệ thống giải pháp nhằm phát triển du 

lịch sinh thái theo hướng phát triển bền vững ở vùng Tây 

Bắc và các khuyến nghị khác.  

  

I.9  

Báo cáo khuyến nghị đề xuất đối với cơ quan nhà nước, đề 

xuất giải pháp đối với doanh nghiệp và người nghèo khi 

tham gia thị trường chuỗi cung ứng ở Tây Bắc.  

  

I.10  
Báo cáo khuyến nghị chính sách phát triển đặc thù đối với 

các tộc người vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc.  

  

I.11  
Báo cáo kiến nghị chính sách, giải pháp an sinh xã hội cho 

đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc.  

  

I.12  Báo cáo kiến nghị những giải pháp chính sách với biện pháp    
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TT  SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO  SỐ LƯỢNG  

 hành chính, những biện pháp cụ thể trong các lĩnh vực văn 

hóa - xã hội và tôn giáo để ổn định cộng đồng người Mông 

theo đạo Tin lành.  

 

I.13  

Báo cáo kiến nghị nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả 

đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ở vùng 

Tây Bắc.  

  

I.14  

Báo cáo kiến nghị đề xuất các chính sách và giải pháp thúc 

đẩy sự phát triển và hoàn thiện quản lý thương mại biên giới 

Việt - Trung, Việt - Lào.  

  

I.15  

Báo cáo đề xuất giải pháp đặc thù và khuyến nghị chính 

sách nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và cán bộ quản 

lý vùng Tây Bắc.  

  

I.16  

Báo cáo kiến nghị thực thi các chính sách, giải pháp và điều 

kiện thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du 

lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc.  

  

I.17  

Báo cáo kiến nghị xây dựng mô hình nâng cao năng lực 

ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải 

quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng để thực thi công vụ 

và dịch vụ trong xu thế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc.  

  

I.18  

Báo cáo kiến nghị về luận cứ khoa học cho việc rà soát, đề 

xuất các chính sách liên quan đến việc xử lý ô nhiễm môi 

trường do khai thác và chế biến khoáng sản.  

  

I.19  

Báo cáo kiến nghị cải thiện đời sống, môi trường, xã hội, 

phát triển kinh tế vùng Tây Bắc trong việc ứng dụng công 

nghệ màng lọc kết hợp với vật liệu lọc đa năng để xử lý 

nước suối vùng biên giới Tây Bắc cấp nước cho sinh hoạt.  

  

I.20  

Báo cáo đề xuất các giải pháp công nghệ và quản lý trong 

thu trữ nước mưa và nước mặt phục vụ dân sinh vùng Tây 

Bắc.  

  

II  Các báo cáo, cơ sở dữ liệu đánh giá thực trạng,...  12  

II.1  

Kinh nghiệm thành công và bất cập trong xây dựng và triển 

khai các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm 

nghèo ở vùng Tây Bắc.  

  

II.2  
Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động các thị trường phù 

hợp cho người nghèo ở Tây Bắc.  

  

II.3  

Báo cáo tổng hợp "Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách 

quản lý và điều hành TMBG vùng Tây Bắc trong thời gian 

qua".  

  



 5 

II.4  
Báo cáo thực trạng mô hình liên kết vùng, tiểu vùng trong 

phát triển du lịch ở vùng Tây Bắc.  

  

II.5  

Báo cáo đánh giá thực trạng năng lực và nhu cầu sử dụng 

ngoại ngữ của các đối tượng nêu trên (độc lập cho 02 ngoại 

ngữ tiếng Anh và tiếng Trung).  

  

II.6  

Báo cáo một số nguyên liệu tự nhiên, thực vật có khả năng 

xử lý chất ô nhiễm môi trường nước được sử dụng trong 

công nghệ tích hợp địa môi trường - địa sinh thái.    

  

II.7  

Báo cáo khoa học phân tích tiềm năng đất đai, hiện trạng 

các loài cây cỏ làm thức ăn gia súc và đề xuất giải pháp phát 

triển vùng trồng thức ăn chăn nuôi.   

  

II.8  

Danh mục (50-60) bài thuốc dân gian của các dân tộc 

Mường, H’Mông, Thái, Tày, Dao Đỏ (vùng Tây Bắc) có tác 

dụng điều trị bệnh gan mật.   

  

II.9  
Bộ dữ liệu về thành phần hóa học và cấu trúc của một số 

chất có hoạt tính trong  một số vị thuốc chính.  

  

II.10  
Bộ dữ liệu thành phần hóa học và cấu trúc của một số chất 

có hoạt tính trong 2 bài thuốc được lựa chọn.  

  

II.11  
Bộ hồ sơ nghiên cứu đánh giá tác dụng sinh học của hai bài 

thuốc được lựa chọn trên động vật thực nghiệm.  

  

II.12  

Báo cáo thực trạng về công trình thu, trữ nước, quản lý, xử 

lý nước, tổ chức quản lý hệ thống cấp nước tại  vùng Tây 

Bắc.  

  

III  Hệ thống bản đồ  2  

III.1  
Bản đồ tổ chức lãnh thổ du lịch sinh thái gắn với các di sản 

tự nhiên và văn hóa vùng Tây Bắc - Việt Nam.  

  

III.2  Bản đồ phân bố tín đồ và hệ phái Tin lành ở Tây Bắc.    

IV  
Sổ tay, Cẩm nang hướng dẫn, Bộ công cụ, Bộ chỉ tiêu, 

Cở sở dữ liệu liên ngành số hóa,...  

12  

IV.1  
Từ điển năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công 

vùng Tây Bắc.  

  

IV.2  Cẩm nang "Phát triển thị trường cho người nghèo ở Tây Bắc 

thông qua mô hình thị trường đáy tháp".   

  

IV.3  
Cẩm nang "Phát triển thị trường cho người nghèo ở Tây Bắc 

thông qua mô hình chuỗi cung ứng".  

  

IV.4  
Mẫu quy ước cộng đồng các xã vùng biên giới Việt Nam – 

Trung Quốc.  

  

IV.5  
Cẩm nang hướng dẫn quản lý các mối quan hệ tộc người 

xuyên biên giới.  
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IV.6  Cẩm nang cho cán bộ làm công tác tôn giáo, dân tộc.    

IV.7  

Bộ tài liệu chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản 

lí giáo dục vùng Tây Bắc (01 bộ tài liệu gồm 03 chương 

trình tập huấn cho giáo viên, 01 bộ tài liệu gồm 03 chương 

trình tập huấn cho cán bộ quản lí giáo dục).  

  

IV.8  

Bộ công cụ đánh giá thực trạng năng lực và nhu cầu sử dụng 

ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải 

quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng vùng Tây Bắc.   

  

IV.9  Bộ cơ sở dữ liệu số hóa tích hợp liên ngành vùng Tây Bắc.    

IV.10  
Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng và khai thác hệ thống cơ sở 

dữ liệu vùng Tây Bắc.  

  

IV.11  
Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế, thi công, vận hành và 

bảo dưỡng công trình thu, trữ, xử lý nước mưa, nước mặt.   

  

IV.12  
Sổ tay hướng dẫn quy trình thành lập tổ chức quản lý, vận 

hành công trình.  

  

V  Quy trình công nghệ, hồ sơ thiết kế  14  

V.1  

Quy trình nguyên lý công nghệ tích hợp địa môi trường - 

địa sinh thái ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường nước 

tại một số điểm ở các lưu vực sông liên quan đến khai thác 

và chế biến khoáng sản đa kim vùng Tây Bắc.  

  

V.2  
Quy trình bào chế thực phẩm chức năng Tabalix (viên nang 

cứng) từ ba loại bột cao khô táo mèo, hà thủ ô đỏ, cốt khí củ.  

  

V.3  
Quy trình sử dụng polyme siêu hấp thụ nước cho cây dược 

liệu (cây đương quy và actiso).  

  

V.4  
Quy trình sử dụng màng phủ nhà lưới hấp thụ UV cho cây 

rau, hoa màu.  

  

V.5  
Quy trình sử dụng phân bón nhả chậm kết hợp với polyme 

siêu hấp thụ nước cho cây chè kinh doanh.  

  

V.6  
Quy trình sử dụng bầu ươm cây tự hủy để ươm trồng cây 

lâm nghiệp.  

  

V.7  
Quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cỏ và cây trồng sử dụng 

làm thức ăn cho trâu, bò.   

  

V.8  Quy trình chế biến và bảo quản thức ăn xanh cho trâu bò.    

V.9  
Quy trình sản xuất, bào chế cao khô định chuẩn và chế phẩm 

viên từ 2 bài thuốc.   

  

V.10  
Hồ sơ thiết kế hệ thống máy (máy băm, máy trộn và máy 

đóng bao – bánh) chế biến thức ăn dự trữ cho trâu bò.   
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V.11  

Hồ sơ công nghệ chế tạo hệ thống máy (máy băm, máy trộn 

và máy đóng bao – bánh) chế biến thức ăn dự trữ cho trâu 

bò.  

  

V.12  
Hồ sơ thiết kế dây chuyền sản xuất thanh nhiên liệu sinh 

khối.  

  

V.13  
Hồ sơ công nghệ chế tạo dây chuyền sản xuất thanh nhiên 

liệu sinh khối.  

  

V.14  

Bộ quy trình công nghệ ứng dụng màng lọc và vật liệu lọc 

đa năng xử lý nước suối đạt yêu cầu QCVN 02:2009/BYT 

(cấp nước sinh hoạt).  

  

VI  Mô hình  8  

VI.1  
Báo cáo mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm đặc 

sản xuất khẩu của các tỉnh khu vực Tây Bắc.  

  

VI.2  
Báo cáo mô hình tiếp cận thị trường của người nghèo thông 

qua chuỗi cung ứng ở Tây Bắc.  

  

VI.3  
Báo cáo mô hình liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du 

lịch gắn với phát triển kinh tế xã hội ở vùng Tây Bắc.  

  

VI.4  

Báo cáo mô hình ứng dụng polyme siêu hấp thụ nước để 

giữ ẩm, cải tạo đất, tăng năng suất, chất lượng cây dược liệu 

(cây đương quy và actiso).  

  

VI.5  
Báo cáo mô hình ứng dụng màng phủ nhà lưới hấp thụ UV 

cho cây rau.  

  

VI.6  
Báo cáo mô hình ứng dụng phân bón nhả chậm kết hợp với 

polyme siêu hấp thụ nước cho cây chè kinh doanh.  

  

VI.7  
Báo cáo mô hình ứng dụng bầu ươm cây tự hủy để ươm 

trồng cây lâm nghiệp.  

  

VI.8  
Báo cáo mô hình trồng trọt, bảo quản, chế biến cỏ và phụ 

phẩm nông nghiệp làm thức ăn gia súc.  
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