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

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SKHCN-QLCN 

V/v tuyển choṇ công trình sáng taọ 

khoa hoc̣ và công nghê ̣để công bố 

trong Sách vàng Sáng taọ Viêṭ Nam 

năm 2021. 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công 

văn số 1635/VP-KGVX ngày 04/5/2021 của Văn Phòng UBND tỉnh về việc 

tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách 

vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để tuyển choṇ và đề 

xuất các công trình sáng taọ KHCN để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt 

Nam năm 2021. 

Đến nay, Sở KHCN nhận được 02 hồ sơ công trình đề xuất tham gia 

tuyển chọn để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 của 

UBND huyện Hữu Lũng. Sau khi xem xét các hồ sơ nêu trên, đối chiếu với Quy 

định của Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng 

Sáng tạo Việt Nam năm 2021, Sở KHCN đề xuất 02 hồ sơ (Nội dung tóm tắt 

kèm theo tại Phụ lục) đủ điều kiện để tham gia tuyển chọn, công bố trong Sách 

vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021, gồm: 

- Đề xuất 1: Bình thụ phấn Hoa Na. 

- Đề xuất 2: Nghiên cứu hiệu quả bài thuốc chữa bệnh tiểu đường và giải 

pháp bảo tồn các cây thuốc quý của đồng bào dân tộc xã Hữu Liên, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

Tài liệu gửi kèm: Báo cáo tóm tắt 02 Công trình sáng tạo khoa học công 

nghệ; Ảnh của các tác giả (bản cứng và bản mềm); Bản phô tô Giấy chứng nhận 

giải thưởng; Dự thảo Công văn của UBND tỉnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở 

- UBND huyện Hữu Lũng 

- Lưu:VT, QLCN(HTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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Phụ lục 

NỘI DUNG TÓM TẮT CÔNG TRÌNH ĐỀ XUẤT 

(Kèm theo Công văn số         /KHCN-QLCN ngày        /6/2021 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 
 
 

1. Đề xuất 1: Bình thụ phấn Hoa Na 

- Tác giả: Nguyễn Xuân Hoài, Nguyễn Văn Tứ, Vi Quang Lưu, Phạm 

Đình Dương. 

- Địa chỉ: Trường TH&THCS xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Giải thưởng đạt được: Giải nhất cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của công trình:  

+ Nghiên cứu, chế tạo, bình thụ phấn hoa na thay thế cho việc thụ phấn 

hoa na bằng ống nhựa thủ công hiện nay, tăng tỷ lệ đậu quả sau thụ phấn, tăng tỷ 

lệ quả na tròn đẹp. Sản phẩm chế tạo đơn giản, gọn nhẹ, sử dụng dễ dàng thuận 

tiện trong việc thụ phấn na ở địa hình bằng phẳng cũng như trên các sườn núi đá 

vôi 

+ Lợi ích kính tế của sản phẩm tạo ra: trên cùng một diện tích trông na 

công thụ phấn cho na đã giảm được 4 lần, đồng nghĩa với việc người dân có thể 

mở rông quy mô vườn lên 4 lần mà không phải thuê thêm người thụ phấn bổ 

xung cho na. Đồng thời sản lượng na tròn đều, mẫu mã đẹp tăng lên khoảng 

36% so với thụ phấn bằng ống nhựa thủ công trước đây. 

2. Đề xuất 2: Nghiên cứu hiệu quả bài thuốc chữa bệnh tiểu đường và 

giải pháp bảo tồn các cây thuốc quý của đồng bào dân tộc xã Hữu Liên, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

- Tác giả: Dư Thị Vân Oanh, Hoàng Thị Kim Phượng  

- Địa chỉ: Trường THCS xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Giải thưởng đạt được: Giải nhì cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh năm 

2020. 

- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của công trình:  

Với dự án này đã điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về các cây thuốc trong 

bài thuốc chữa tiểu đường gồm: tên khoa học, tên địa phương, phân bố và giá trị 

sử dụng trong các bài thuốc dân tộc. Dự án đã đưa ra bài thuốc điều trị bệnh tiểu 
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đường bằng các cây thuốc quý, chứng minh về mặt khoa học dịch chiết của bài 

thuốc không chứa các vi sinh vật gây độc tố đồng thời có chứa các hoạt chất 

sinh học có khả năng ức hoạt động của các nhóm enzym amylase và enzym α-

glucosidase (làm giảm gia tăng đường máu) giúp bệnh nhân hết các triệu chứng 

bệnh, đường huyết ổn định và ức chế sự chuyển hóa tinh bột thành đường, tăng 

tiết insulin mà lại an toàn cho sức khỏe, đưa ra được bài thuốc mới và những 

hiệu quả điều trị mới cho bệnh nhân tiểu đường. 

Bài thuốc trị Tiểu đường bằng các loại cây thuốc quý của đồng bào dân 

tộc xã Hữu Liên đem lại hiệu quả điều trị cao số lượng bệnh nhân nhiều nên việc 

trồng cây thuốc tại vườn và bán theo thang thuốc đem lại nguồn thu nhập lớn 

cho người dân, thầy thuốc Đông y cũng như các nhà thuốc đông y. Bài thuốc 

chủ yếu sử dụng ở dạng thuốc sắc nhưng còn có thể phát triển sản phẩm ở dạng 

thuốc sắc đóng lọ, cao hay viên nang đem lại giá trị kinh tế cao hơn nữa.  

(Ấn định 02 đề xuất)./. 
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