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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2021 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2021 

 Thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ 

logistics của Việt Nam đến năm 2025, giai đoạn 2017 – 2021, Sở Khoa học và 

Công nghệ (KH&CN) đã định hướng đề xuất thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và 

ứng dụng các công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật trong quản lý, vận hành, đào tạo về 

chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics, cụ thể: 

Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đợt 1 năm 2022, 

trong đó có nhiệm vụ “Giải pháp phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, với mục tiêu: Đánh giá thực trạng 

phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ đó đề xuất hệ thống giải 

pháp có tính khả thi, nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền 

vững tại Lạng Sơn; Xây dựng mô hình áp dụng các giải pháp tại một số doanh 

nghiệp (Nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 

18/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn). Hiện nay, Sở KH&CN đang thực hiện thủ 

tục thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đối với nhiệm vụ KH&CN nêu 

trên.  

II. Đề xuất nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2022 - 2026 

- Tiếp tục ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng các công 

nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật trong quản lý, vận hành, đào tạo về chuỗi cung ứng 

và dịch vụ logistics. 

- Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến 

trong hoạt động logistics (blockchain, thiết bị giao hàng tự hành, phương tiện vận 

tải giao hàng phù hợp với giao thông đô thị...), hướng tới phát triển logistics xanh, 

logistics thông minh; Nghiên cứu ứng dụng trang thiết bị kiểm tra, đo lường và 

kiểm định phương tiện đo đảm bảo tính chính xác, trung thực trong giao nhận hàng 

hóa. 

Trên đây là Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 221/QĐ-

TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2021 của Sở 

KH&CN. Kính gửi Sở Công thương tổng hợp./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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