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Lạng Sơn, ngày       tháng  10  năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lạng Sơn. 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1947/SNN-KL ngày 

09/10/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị báo cáo 

giải quyết kiến nghị của Huyện ủy Bình Gia liên quan đến phát triển kinh tế xã hội. 

Căn cứ theo yêu cầu nội dung của Công văn, Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp 

một số thông tin liên quan  như sau: 

 

1. Nội dung hỗ trợ nghiên cứu giá trị dinh dưỡng cây Mác mật: Năm 

2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2018, trong đó bao gồm đề tài “Nghiên cứu giá trị dinh 

dưỡng, dược học của cây Mác Mật và sản xuất một số sản phẩm từ cây Mác Mật tại 

tỉnh Lạng Sơn” (Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 06/4/2018). Đề tài do Trường 

Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên chủ trì thực hiện. Đề tài thực hiện với mục 

tiêu: Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng, giá trị dược học của cây Mác Mật; Sản xuất một 

số sản phẩm từ cây Mác Mật. Đến nay, đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Công 

nghệ cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 

 

2. Nội dung hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể hoặc chỉ dẫn địa lý đối 

với sản phẩm Mác mật của huyện: Năm 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn 

bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng 

và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Mác mật của tỉnh Lạng Sơn”. Nhiệm vụ này 

đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thuộc danh mục nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt 

đầu thực hiện từ năm 2022 tại Quyết định số 1984/QĐ-BKHCN ngày 27/7/2021. 

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai thực hiện.  

 

Kính gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn tổng hợp theo yêu cầu./. 
 

 

Nơi nhận : 

- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở ; 

- P. QLCN&QLCN; 

- Lưu: VT, QLKH.                                                                               

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIAM ĐỐC  
 

 

 
 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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