
         UBND TỈNH LẠNG SƠN               

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                       
                                                      

Số:      /SKHCN- QLKH                     - 

V/v đề xuất nghiên cứu, ứng dụng 

KH&CNđối với cây trồng lâm nghiệp  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

         Lạng Sơn, ngày        tháng     năm 2022 

 

               Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn 

- Uỷ ban nhân dân các huyện: Tràng Định, Đình Lập, 

Hữu Lũng, Lộc Bình. 

 

Thực hiện Công văn số 445/UBND-KT ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo 

Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ; 

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc họp bàn một số nội dung thực 

hiện theo công văn số 445/UBND-KT ngày 25/4/2022. Tại cuộc họp đã thống 

nhất định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ đối với cây trồng 

lâm nghiệp, tập trung vào các nội dung sau: 

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong việc trồng, 

chăm sóc, khai thác, phòng trừ sâu bệnh đối với các loài cây trồng chủ lực của 

tỉnh (Thông, Keo, Bạch đàn, Hồi, Quế, Sở, dược liệu dưới tán rừng). 

- Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ về nâng cao hiệu quả, chất 

lượng nhân giống các loài cây trồng bản địa, cây trồng chủ lực của tỉnh. Tập 

trung vào tuyển chọn giống, khảo nghiệm đối với thông, sở, hồi, quế,…Xây dựng 

các vườn ươm giống bảo đảm cho phát triển cho sản xuất. 

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ bảo tồn và khai thác nguồn 

gen giống cây trồng lâm nghiệp quý, hiếm, giống cây trồng lâm nghiệp đặc sản, 

giống cây trồng bản địa. 

- Chuyển giao các ứng dụng khoa học tiên tiến về nhân giống cây lâm 

nghiệp đến các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên 

địa bàn. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND các huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng 

chuyên môn tiếp tục rà soát, đề xuất các vấn đề cần nghiên cứu cụ thể cho năm 

2023 và các năm tiếp theo. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

nghiên cứu (mẫu đề xuất gửi kèm theo)  gửi về Sở Khoa học và công nghệ để 

tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt đặt hàng./. 

 

     Nơi nhận 
   - Như trên; 

   - Lãnh đạo Sở;  

   - Lưu: VT, QLKH. 
 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 



 

Mẫu đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

(Kèm theo Công văn số        SKHCN/QLKH ngày     tháng 6 năm 2023) 

 

TÊN SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG  

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

........, ngày…… tháng…… năm 20….. 

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH  

 

1. Tên nhiệm vụ KHCN: 

2. Lý do đề xuất: (Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện trên địa bàn 

tỉnh; tác động đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh......Nếu là Dự án KH&CN 

hoặc Dự án sản  xuất thử nghiệm cần bổ sung thêm thông tin xuất xứ hình thành 

và các thông tin liên quan của dự án) 

Lưu ý: 

Nếu là đề xuất đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh cần trích dẫn đầy đủ 

Nếu đặt hàng từ nguồn đề xuất của các tổ chức cá nhân cần tóm tắt ngắn gọn) 

3. Mục tiêu: 

4. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:  

5. Các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả: 

6. Khả năng ứng dụng: 

7.  Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra và năng lực 

của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả: 

8. Yêu cầu về mặt thời gian thực hiện: 

9. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 

10. Địa chỉ Liên hệ (Tên tổ chức, cá nhân, điện thoại liên lạc):  

Sở (ngành, địa phương, doanh nghiệp).........  cam kết có phương án sử 

dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành. 

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO SỞ, ( NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ) 
 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 

 

 

 

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4. 
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