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Kính gửi: Sở Ngoại vụ 

 

  Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 73/SNgV-LSHTQT 

ngày 11/02/2021 của Sở Ngoại vụ về việc tham gia Cuộc thi Đối mới sáng tạo 

Hack4Growth 2021.  

 Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: 

 1. Đối với nội dung đăng ký nhu cầu tổ chức cuộc thi Hack4Growth tại 

tỉnh Lạng Sơn. 

 Hiện nay định kỳ hằng năm tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức các Cuộc thi: Hội 

thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh (02 năm /1 lần); Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo (01 năm/1 lần); Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng (01 

năm/1 lần). Thông qua các Cuộc thi trên đã tập hợp được các ý tưởng, dự án đổi 

mới sáng tạo của các tổ chức, cá nhân nhằm giải quyết các vấn đề trong đời sống 

và sản xuất trên địa bàn tỉnh. Do vậy không cần thiết phải tổ chức riêng Cuộc thi 

Hack4Growth cấp tỉnh. 

2. Đối với nội dung đăng ký tên các ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất các dự án sau: 

2.1. Dự án nghiên cứu, chế tạo bình thụ phấn hoa na 

- Nhóm tác giả: Vy Quang Liu, Hoàng Xuân Hoài, Nguyễn văn Tứ, Phạm 

Đình Dương. 

- Địa chỉ: Giáo viên trường TH& THCS xã Yên Sơn huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Ý tưởng:  

Hiện nay trên địa bàn huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng của tỉnh Lạng 

Sơn, cây Na đã trở thành cây trồng chủ lực phát triển kinh tế của địa phương. 

Tuy nhiên việc trồng, chăm sóc, thu hoạch na trên vùng núi đa treo leo còn gặp 

nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn đó là việc thụ phấn cho hoa na. 

Na thuộc loại quả phức nên hoa cũng phức hợp, nhiều nhụy cái gắn trên 

một cái trụ, ở phía dưới là nhiều nhị đực (có bao phấn), ngoài cùng là 3 cánh 

hoa. 

Hạt phấn na lớn nên không thể thụ phấn nhờ gió mà phải nhờ tới côn trùng 

môi giới mang phấn từ hoa khác tới. Tuy nhiên do tỷ lệ côn trùng môi giới 

thường ít hoặc không có nên tỷ lệ thụ phấn thành công chỉ đạt từ 8% đến 10%. 

Để giải quyết các khó khăn đó nhóm tác giả đã nghiên cứu, chế tạo Bình thụ 



 

phấn hoa na với hiệu quả thụ phấn thành công lên 95 %, sản lượng na tròn đều, 

mẫu mã đẹp tăng lên 36,5% so với thụ phấn bằng ống nhựa thủ công.  

Với giải pháp trên đã giúp giảm bớt khó khăn của người dân trồng na, nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế và xã hội rất lớn. 

Hiện nay nhóm nghiên cứu đang gặp khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư để 

phát triển, hoàn thiện sản phẩm, công nghệ sản xuất để cung cấp sản phẩm ra thị 

trường. 

- Thành tích: Dự án đã đoạt giải Nhất tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020.  

2.2. Dự án sản xuất nước xốt hương vị Mác Mật 

- Tác giả: Dương Hữu Điện 

- Địa chỉ: Thôn Bình Thượng, xã Chiêu Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Ý tưởng: 

Nói đến Lạng sơn chúng ta không thể không nhắc tới đặc sản Lạng sơn đó 

là Mác Mật tuy nhiên hiện nay việc sử dụng mới ở dạng thô chưa qua chế biến. 

 Dự án sản xuất chế biến gia vị xốt mác mật sẽ mang giá trị kinh tế rất cao 

cho người dân cũng như đem đến cho thị trường tiêu dùng cả nước một loại 

nước sốt gia vị đặc biệt của vùng núi đông bắc đến toàn thể thị trường tiêu dùng 

cả nước và vươn xa hơn ra quốc tế. Bằng nguồn nguyên liệu sẵn có của địa 

phương từ quả mác mật giàu dinh dưỡng phục vụ cho nhu cầu thưởng thức và 

tiêu dùng của người dân đồng thời mong muốn ngành chế biến gia vị tạo ra đột 

phá mới nhằm làm tăng thêm giá trị cho dự án đó là việc nguyên liệu đầu vào 

sẵn có của quả mác mật. Khách hàng trực tiếp của sản phẩm là hộ gia đình tiêu 

dùng trên cả nước. 

Dự án nếu được triển khai rộng sẽ mang lại giá trị rất lớn cho người dân 

và xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công chương trình xóa đói, 

giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.   

- Thành tích: Dự án đã đoạt giải Nhì tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

Kính gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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