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I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2021
1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Quản lý và theo dõi 29 đề tài dự án chuyển tiếp, trong đó: Lĩnh vực nông
nghiệp và phát triển nông thôn 20; lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn 04; Lĩnh
vực y dược 01; Lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ 04.
Xác định 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trình UBND tỉnh phê duyệt
đặt hàng thực hiện đợt 2 năm 2021. Đề xuất đặt hàng 03 nhiệm vụ khoa học và
công nghệ độc lập cấp Quốc gia năm 2022. Tổ chức tuyển chọn tổ chức cá nhân
được 04 đơn vị thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đợt 1 năm 2021. Tổ chức
thẩm định dự toán kinh phí cho 08 nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình Bảo tồn
nguồn gen cấp tỉnh. Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ
thuộc Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá
trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2021 – 2025.
2. Công tác quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân
Thẩm định, có ý kiến về công nghệ đối với 14 dự án đầu tư, quy hoạch1.
Tham mưu kiện toàn Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhận tỉnh Lạng
Sơn. Thẩm định 05 hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán
trong y tế. Tổ chức 01 lớp đào tạo về an toàn bức xạ cho 65 nhân viên bức xạ
làm việc tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông, sản xuất bê tông
thương phẩm và các vật liệu xây dựng bằng bê tông; Dự án xây dựng nhà máy nước Lawaco; Dự án đầu tư chăn
nuôi và trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Dự án Nhà máy sản
xuất chế biến gỗ xanh – Thành An Greenwood; Dự án dự án Đầu tư phát triển cây nông lâm nghiệp và cây dược
liệu kết hợp chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự án dự án Đầu tư phát triển cây Mắc Ca tại xã Hoa Thám,
huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; Hồ sơ đề nghị xin khảo sát nghiên cứu bổ sung quy hoạch dự án trang trại điện
gió trục đứng HTFC tại huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình; Đồ án quy hoạch chi tiết cửa khẩu Tân Thanh, huyện
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng, thành phố
Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000; Nhiệm vụ QHCT xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa thuộc khu kinh tế cửa khẩu
Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 2); Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đồng Mỏ, huyện
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000; Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 và đồ án
Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Nhiệm vụ Quy hoạch
phân khu phía Đông, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000.
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3. Công tác sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
Công tác sở hữu trí tuệ: Triển khai thực hiện triển khai Chiến lược phát
triển Sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Thành lập, tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn
các dự án xác lập, bảo hộ quyền SHTT đối với 08 sản phẩm của tỉnh 2. Trình
UBND tỉnh Dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác hỗ trợ phát
triển tài sản trí tuệ. Tư vấn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đăng ký
nhãn hiệu.
Công tác sáng kiến: Tham gia báo cáo viên tại Hội nghị tuyên truyền
công tác sáng kiến do Phòng GD ĐT huyện Văn Lãng tổ chức.
Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật: Triển khai các hoạt động tuyên truyền Hội thi
Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng bằng
nhiều hình thức, như: Văn bản phát động tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị;
tuyên truyền trên Đài truyền hình, Báo Lạng Sơn, website, phát tờ rơi (3500 tờ
rơi Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, 6000 tờ rơi Hội thi Sáng tạo kỹ
thuật).
Nhiệm vụ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới: tham mưu về việc tổ
chức Khu làm việc chung hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST theo Đề án triển khai
Chiến lược Sở hữu trí tuệ.
4. Về công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ
Phối hợp với Đài PTTH, Báo Lạng Sơn thực hiện chuyên mục theo kế
hoạch. Quản trị trang thông tin điện tử của Sở và Trang thông tin khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn. Duy trì vận hành hệ thống công nghệ thông tin đảm
bảo an toàn, an ninh thông tin.
5. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế
hoạch Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025 nhằm cụ thể hóa thực hiện Quyết định
số1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương
trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản
phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày
11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thểnâng cao
năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai
đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

2
Chỉ dẫn địa lý cho Thạch đen Tràng Định, Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy; Nhãn hiệu chứng nhận cho:
Lợn quay; Vịt quay, Gà sáu ngón; Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm: Lạp sườn Bình Gia; Bánh phổng Tràng Định;
Cá lồng Văn Quan.
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Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu: Xử lý hồ sơ và cấp đăng
ký kiểm tra chất lượng hàng hóa của tổ chức nhập khẩu: 252 lô3 thuộc trách nhiệm
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Công tác triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001 (Hệ thống ISO 9001): Xây dựng Kế hoạch kiểm tra
việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ
quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
năm 2021. Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh về Nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20212025 và năm 2021; Triển khai hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia
(GTCLQG): Đề xuất UBND tỉnh giới thiệu 01 doanh nghiệp đăng ký tham dự
GTCLQG theo yêu cầu của Bộ KHCN; tiếp nhận 01 hồ sơ công bố hợp chuẩn
(Hợp tác xã Hòa Bình).
Thực hiện khảo sát chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh và thực hiện
tuyên truyền phổ biến đến các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
nghiêm túc thực hiện quy định Nhà nước về đo lường, chất lượng trong kinh
doanh xăng dầu; Lập biên bản xác định hiện trạng của cột đo xăng dầu 02 cửa
hàng: CHXD số 12 - Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thành Lợi, xã Mai
Pha, Thành phố Lạng Sơn; Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Vượng, xã Yên Thịnh,
huyện Hữu Lũng.
Theo dõi, quản lý hoạt động 30 điểm cân đối chứng. Tổng số mã cân sử
dụng tháng 4 là: 987, trong đó mã cân đúng là 970, mã cân sai là 17, chiếm tỷ lệ
1,72%.
6. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống
tham nhũng
Hoàn thành cuộc thanh tra chuyên ngành về Thanh tra việc chấp hành các
quy định của pháp luật về an toàn bức xạ trong sử dụng thiết bị X-quang chẩn
đoán y tế, đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong y tế và kiểm
tra hành nghề y đối với 09 cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức 01 cuộc kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các
cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen, dầu nhờn động cơ đốt trong trên đại
bàn tỉnh Lạng Sơn theo kế hoạch đã phê duyệt, thời gian kiểm tra từ 01/4/2021
đến hết 25/5/2021 (trong kỳ báo cáo đã kiểm tra 01 cơ sở, tiến hành lấy 02 mẫu
(01 mẫu xăng RON 95-IV và 01 mẫu dầu DO 0,05S) để thử nghiệm chất lượng.
Trong kỳ không phát hiện dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, xử lý đơn thư,
giải quyết khiếu nại tố cáo.
3

Đồ chơi trẻ em: 93 lô; Đồ điện các loại: 147 lô; Thép: 12 lô.
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7. Công tác pháp chế và thủ tục hành chính
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ
thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật lĩnh vực hoạt động
khoa học và công nghệ; Triển khai đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công
quốc gia, thực hiện rà soát TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
8. Hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng:
Nhân giố ng khoai tây bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong phòng thí
nghiê ̣m và xây dựng mô hình sản xuất khoai tây cấp giống gốc (khí canh), Siêu
nguyên chủng, nguyên chủng tại Lạng Sơn" năm 2020 chuyển tiếp: Kết quả thu
được 6 tấn khoai tây cấp nguyên chủng (Đạt 100% kế hoạch) từ mô hình sản
xuất 14 sào khoai tây giống cấp Nguyên chủng; Duy trì bộ giống trong phòng thí
nghiệm và nhân nhanh các loại cây giống bằng phương pháp Invitro (lan kim
tuyến, ba kích, sa nhân tím, gừng núi đá. nấm hương, nấm sò, nấm linh chi). Chăm
sóc vườn thực nghiệm (cây ổi, cây bơ, cây mít, thanh long). Chăm sóc 2.000 cây
Sa nhân tím ra hậu mô đang được giâm trên cát tại vườn thực nghiệm; Xây dựng
nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm măng nứa của xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh
Lạng Sơn.
Quản lý, duy trì hệ thống phòng kiểm định - hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn
ISO/IEC 17025:2017, thực hiện sửa đổi lại hệ thống quản lý ISO/IEC
17025:2017. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn các phương triện đo, thử nghiệm các
thiết bị điện, điện tử4. Quản lý, duy trì phòng thử nghiệm hóa, vi sinh theo
TCVN ISO/IEC 17025:2017, chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1172 theo quy
định: Phân tích được 16 mẫu hóa – vi sinh.
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2021
1. Công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Tiếp tục quản lý, theo dõi đôn đốc các đề tài dự án khoa học và công nghệ
thực hiện theo tiến độ. Tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN
cấp tỉnh đợt 2 năm 2021. Hoàn thiện hồ sơ và ký hợp đồng thực hiện các đề tài
thuộc Chương trình bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh.
2. Công tác quản lý công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ
và thị trường công nghệ
Xây dựng quy chế đánh giá, chấm điểm các giải pháp tham dự Hội thi
Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn
4
Kiểm định 26 cột đo xăng dầu; Kiểm định 27 cân các loại; Kiểm định 79 huyết áp kế; Kiểm định 02 áp kế;
Kiểm định công tơ điện 328 cái; Kiểm định quả cân 03 quả; Đo điện trở tiếp địa 23 điểm đo; Đo kiểm xạ 02
phòng Xquang; Kiểm định 03 máy Xquang.
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năm 2021. Triển khai các hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021.
Hướng dẫn các đơn vị triển khai các dự án xác lập, bảo hộ quyền SHTT đối với
08 sản phẩm của tỉnh sau khi được phê duyệt. Hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết
BTV tỉnh ủy về tăng cường công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo. Triển khai đề án thành Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt. Hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch của
UBND tỉnh về việc triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và
công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hoàn thiện Dự thảo
Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai chiến lược quốc gia về nghiên cứu,
phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (TTNT) đến năm 2030. Nghiên cứu đề
xuất trang bị cơ sở vật chất cho Trạm quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường.
3. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tiếp tục tiến hành kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các
cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen, dầu nhờn động cơ đốt trong trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục tiến hành khảo sát chất lượng hàng hóa trên địa bàn
tỉnh. Thực hiện kiểm soát chất lượng sản phẩm hoa Hồi đã được bảo hộ sở hữu
trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (đợt 1). Tiếp nhận và cấp đăng ký
kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu. Tiếp
nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy định. Tư vấn, hướng dẫn xây
dựng TCCS, đăng ký MSMV cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Hướng dẫn và
tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn khi các tổ chức, cá nhân
yêu cầu. Theo dõi, quản lý hoạt động 30 điểm cân đối chứng. Tiếp tục phối hợp
với Chi cục Thuế các huyện, thành phố lập biên bản xác định hiện trạng của cột
bơm xăng dầu và dán tem niêm phong số tổng cơ đối với các cửa hàng mới phát
sinh.
Tiếp tục triển khai Kế hoạch Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Xây dựng dự thảo Nghị
quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa
phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức Hội nghị đào tạo Phương pháp kiểm
tra việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015. Tiến hành kiểm tra việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Tổ chức hội nghị tuyên truyền Đề án 996
"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" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021.
4. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham
nhũng
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Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã phê duyệt; thanh
tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Tiếp
tục thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh
doanh xăng, nhiên liệu điêzen, dầu nhờn động cơ đốt trong trên đại bàn tỉnh
Lạng Sơn theo kế hoạch đã phê duyệt. Thực hiện công tác tiếp công dân theo
đúng quy định, xử lý kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN theo quy định. Triển khai thực hiện Kế
hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021 và Kế hoạch phòng chống tham
nhũng, lãng phí năm 2021.
5. Công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính
Tiếp tục cập nhật các văn bản QPPL của Trung ương, địa phương mới ban
hành để tổ chức phổ biến, truyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động tại đơn vị; Thực hiện cập nhật các Quyết định công bố
TTHC của Bộ KHCN và các Bộ liên quan để kịp thời lập hồ sơ TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn gửi Văn
phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC theo quy định (nếu
có).
6. Hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ
Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo
chức năng theo nội dung thuyết minh được phê duyệt. Quản lý, duy trì hệ thống
phòng thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo TCVN ISO/IEC 17025:2017.
Quản lý, duy trì hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD
1172 theo quy định. Tham gia thử nghiệm so sánh liên phòng lĩnh vực hóa học
và vi sinh. Tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo và thử
nghiệm chất lượng sản phẩm.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 4 và
kế hoạch tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- VP- HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

Nguyễn Thị Hà
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