
        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:         /SKHCN-QLKH 
V/v Chuyển giao ứng dụng sản phẩm nghiên 

cứu của các nhiệm vụ KH&CN  thuộc lĩnh 

vực khoa học xã hội và nhân văn. 
 

              Lạng Sơn, ngày     tháng    năm 2022 

 

Kính gửi:  - Các Sở: Văn hóa, thể thao và Du lịch, Nội vụ, 

                               - Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố Lạng Sơn.  

 

Thực hiện Quyết định 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các Quyết định của 

UBND tỉnh về việc công nhận kết quả thực hiện của các đề tài trong lĩnh vực 

khoa học xã hội và nhân văn.  

Trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu tổ chức đánh 

giá nghiệm thu kết quả thực hiện của 05 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã 

hội và nhân văn.  Các đề tài được Hội đồng đánh giá có tính khoa học và có khả 

năng áp dụng vào thực tiễn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng 

Sơn và đã được UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận kết quả thực hiện. Để các kết 

quả này được tiếp tục áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh và phục vụ các cơ quan 

chuyên môn trong công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng luận cứ khoa học cho 

việc hoạch định chính sách, chương trình, kế hoạch hoạt động trong các lĩnh vực 

liên quan. Sở Khoa học và công nghệ chuyển giao kết quả nghiên cứu của các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến các Sở và UBND các huyện, 

thành phố. 

(Sản phẩm của các nhiệm vụ khoa học và Công nghệ gửi  kèm theo) 

Trân trọng đề nghị các Sở và UBND các huyện, Thành phố tiếp tục chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn lựa chọn, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu 

phù hợp vào thực tiễn quản lý. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

 GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 



Danh mục các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ chuyển giao 

 

STT Tên đề tài, dự án Cơ quan thực hiện 
Thời gian 

nghiệm thu 

1 
Nghiên cứu xây dựng và phát triển sản phẩm du 

lịch đặc thù của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn”. 

 Đại học Khoa học 

Thái nguyên 

2022 

2 

Nghiên cứu quản lý việc sử dụng đất nông 

nghiệp hiệu quả trên địa bàn thuyện Chi Lăng, 

Hữu Lũng phục vụ tái cơ cấu ngành NN gắn với 

xây dựng nông thôn mới 

 Sở Tài nguyên và 

MT 

2022 

3 
Ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình 

Kinh trong phong trào đấu tranh chống thực dân 

Pháp của nhân dân ta 

 Liên hiệp Hội Khoa 

học  

2022 

4 
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

 Sở Nội vụ 

2022 

5 
Nghiên cứu giải pháp sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp xã  và sắp xếp, sáp nhập các 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Viện nghiên cứu 

khoa học hành 

chính 

2022 
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