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

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số:          /BC-SKHCN 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch 06 tháng  

đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 

 
  

 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được công văn số 748/SVHTTDL-

QLDL ngày 08/6/2022 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch về việc báo cáo kết 

quả hoạt động Ban chỉ đạo phát triển du lịch 06 tháng đầu và phương hướng 

nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) báo cáo 

kết quả như sau:  

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Thực hiện nhiệm vụ được phân công đối với thành viên Ban chỉ đạo phát 

triển du lịch và chức năng nhiệm vụ của ngành, Sở KH&CN đã thường xuyên 

tuyên truyền về tầm quan trọng, vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế 

xã hội và phục vụ phát triển du lịch. Phối hợp hiệu quả với các ngành liên quan 

trong công tác nghiên cứu phục vụ phát triển du lịch. Cung cấp luận cứ khoa học 

cho quá trình phát triển của ngành du lịch trong tiến trình hội nhập quốc tế, 

nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm phục vụ phát triển 

du lịch. 

2. Công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào phát triển du lịch 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Khoa học và công nghệ đã tập trung chỉ 

đạo hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh trong đó phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm được chú trọng nghiên cứu nhằm tạo thương hiệu riêng và nâng cao giá 

trị sản phẩm du lịch của tỉnh, cụ thể: Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài 

“Nghiên cứu xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù huyện Bắc Sơn”; 

Tiếp tục triển khai dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá Tầm thương phẩm trong hệ 

thống tuần hoàn; sơ chế, chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với 

Du lịch sinh thái tại xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn” ; Tổ chức tuyển chọn tổ 

chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài: “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị 

một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể trong vùng Công viên địa chất Lạng 

Sơn”, “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Tứ trấn - Đoàn 

Thành Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch”.  Các  nghiên cứu tập trung lưu giữ 

các giá trị văn hóa, lịch sử kết hợp với phát triển đối với các sản phẩm đặc thù, 

đặc sản của địa phương, hướng đến mục đích tạo thu nhập cho người dân, giúp 

người dân nhận thức được tầm quan trọng của KH&CN trong sản xuất nông 
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nghiệp, cải thiện đời sống cho người dân tại địa phương, góp phần phát triển kinh 

tế xã hội và phục vụ phát triển du lịch. 

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ về xác lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu 

trí tuệ cho các sản phẩm nông, lâm đặc sản của địa phương cũng được đẩy mạnh 

như: Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể Hoa đào Xứ Lạng; 
Tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 02 dự án xây dựng chỉ dẫn địa 

lý cho 02 sản phẩm Na Lạng Sơn và Chanh rừng Mẫu Sơn; 03 Dự án xây dựng 

nhãn hiệu chứng nhận cho 03 sản phẩm Khau nhục Lạng Sơn, Du lịch Đồng Lâm 

- Xã Hữu Liên - Huyện Hữu Lũng, Du lịch Quỳnh Sơn – huyện Bắc Sơn; 05 Dự 

án xây dựng Nhãn hiệu tập thể cho 05 sản phẩm Lạc đỏ Bắc Sơn, Lạc đỏ Chi 

Lăng, Cây giống lâm nghiệp Hữu Lũng, Mận cơm Xứ Lạng, Gà ri Văn Quan; 01 

Dự án: Sửa đổi, mở rộng phạm vi bảo hộ sản phẩm và hỗ trợ hoàn thiện hệ thống 

quản lý cho chỉ dẫn địa lý Hoa hồi Lạng Sơn. Việc xác lập, quản lý và phát triển 

quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông, lâm đặc sản của địa phương đã góp 

phần tích cực phát huy danh tiếng, uy tín của sản phẩm, bảo hộ cho những người 

sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và góp phần thúc đẩy 

trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hàng hóa của sản phẩm, thúc 

đẩy phát triển du lịch. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho 

nhân dân về tầm quan trọng, vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế xã 

hội và phục vụ phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay. 

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào phát triển các 

ngành dịch vụ, du lịch. Hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học, tiếp nhận chuyển giao và ứng 

dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào cung ứng dịch vụ và sản xuất 

kinh doanh nhằm phục vụ tốt hơn cho sự phát triển du lịch của tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động của thành viên Ban chỉ đạo phát 

triển du lịch 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 

2022 của Sở KH&CN. Kính gửi Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tổng hợp./. 

 
 Nơi nhận:      
- Sở Văn hóa, thể thao và du lịch;  
- Lãnh đạo Sở;         
- Lưu: VT, QLKH (TBN). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Bế Thị Thu Hiền 
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