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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
   

Số:      /SKHCN-QLKH 

V/v báo cáo kết quả giải quyết ý kiến,  

kiến nghị của cử tri  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

Thực hiện Công văn số 5097/VP-TH  ngày 04/7/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp 

thứ nhất, thứ hai, thứ bảy, thứ mười Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri tại Công văn số 584/HĐND-VP ngày 04/7/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc chuyển kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười HĐND 

khóa XVII để xem xét, giải quyết, trả lời cử tri như sau: 

Số kiến nghị cử tri thuộc lĩnh vực hoạt động của Sở Khoa học và Công 

nghệ có 02 kiến nghị. Sở đã trả lời xong 02 kiến nghị trên và báo cáo Thường 

trực HĐND tỉnh về những nội dung đã được giải quyết đúng thời hạn yêu cầu. 

Kết quả giải quyết như phụ lục đính kèm. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp./. 

 

  Nơi nhân: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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Phụ lục:                                           

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

(Kèm theo Công văn số:          /SKHCN-QLKH, ngày       /11/2022) 

1. Kiến nghị của cử tri huyện Lộc Bình: Kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ 

nguồn vốn để bảo tồn một số loại cây như: Đào Mẫu Sơn, chanh rừng, mác ca, 

thảo quả, các loại cây dược liệu để cho nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện, ổn 

định đời sống góp phần xoá đói giảm nghèo... 

Trả lời: 

Thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, trong 

những năm qua, công tác triển khai các đề tài dự án khoa học và công nghệ phục 

vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn chú trọng nghiên cứu ứng dụng chuyển 

giao tiến bộ khoa học công nghệ nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa 

phương để phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời 

sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong đó nghiên cứu ứng dụng và 

chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh 

học, phát triển tài nguyên rừng là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên.  

Theo đó, nhiều đề tài về bảo tồn gen và nghiên cứu thử nghiệm một số 

loài cây như: Đào Mẫu Sơn, chanh rừng, mác ca, cây dược liệu đã và đang được 

triển khai thực hiện:  

Về cây Đào Mẫu Sơn: Cách đây hơn 30 năm, quanh vùng núi Mẫu Sơn 

được trồng rất nhiều đào (ăn quả). Tuy nhiên, những năm gần đây cây đào tại 

Mẫu Sơn đã bị suy thoái nghiêm trọng về quy mô, năng suất và chất lượng quả 

suy giảm rõ rệt. Qua điều tra cho thấy Đào Mẫu Sơn tập trung chủ yếu ở xã 

Công Sơn, Cao Lộc với khoảng 1200 cây và xã Mẫu Sơn, Lộc Bình chỉ có 

khoảng 250 cây. Giống đào Mẫu Sơn được trồng trên sườn núi do tập quán canh 

tác quảng canh, ít đầu tư quan tâm chăm sóc, cây trồng già cỗi, biện pháp kỹ 

thuật chăm sóc chưa được quan tâm hoặc triển khai thiếu đồng bộ và không kịp 

thời đã khiến hầu hết các vườn đào Mẫu Sơn bị suy thoái nghiêm trọng, giống 

đào Mẫu Sơn đã dần bị thoái hóa, quả nhỏ, chất lượng kém, năng suất rất thấp.  

Nhằm bảo tồn lâu dài, đầu tư khai thác và phát triển một cách hiệu quả, 

bền vững giống Đào Mẫu Sơn và bổ sung một số giống đào mới để phong phú 

sản phẩm đào trên địa bàn, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế 

cho người dân địa phương, đồng thời tạo ra cảnh quan sinh thái hấp dẫn phục vụ 

phát triển du lịch vùng núi Mẫu Sơn trong thời gian tới nên đề tài “Phục tráng 

giống đào ăn quả Mẫu Sơn và phát triển một số giống đào mới tại khu du lịch 

Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn" đã được triển khai thực hiện, thời gian từ năm 2017 - 

2020.  

Kết quả của đề tài đã đề xuất được kỹ thuật trồng, chăm sóc giống đào 

Mẫu Sơn và một số giống đào mới (Nectarin, A2-2-29, B115); xây dựng được 
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02 ha mô hình trồng mới giống đào Mẫu Sơn, các giống đào Nectarin, A2-2-29, 

B115 và 0,5 ha mô hình thâm canh tăng năng suất giống đào Mẫu Sơn trên cây 

đã trồng sẵn tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc. Kết quả nghiên cứu có khả năng 

áp dụng rộng rãi đối với phát triển giống đào Mẫu Sơn và một số giống đào mới 

có năng suất cao, chất lượng tốt.  

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Ban hành quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các 

thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các 

cử tri đăng ký ứng dụng mở rộng kết quả nghiên cứu với quy mô 10 mô hình/đề 

tài, diện tích từ 0,5 - 2 ha/mô hình, nội dung hỗ trợ 100% kinh phí chỉ đạo kỹ 

thuật, 50% chi phí mua giống và không quá 50% kinh phí đầu tư về vật tư 

nguyên vật liệu, năng lượng thực hiện. Việc mở rộng kết quả đề tài, dự án phải 

được đơn vị chuyển giao kỹ thuật khảo sát và đáp ứng được các điều kiện để 

thực hiện mô hình và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện tại Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

Về cây Chanh rừng: Theo số liệu thống kê của Phòng NN&PTNT Cao 

Lộc (2015), Chanh rừng chỉ trồng tập trung chủ yếu ở xã Công Sơn với số lượng 

7.440 cây (tương đương 8,7ha với mật độ 850 cây/ha). Tuy nhiên đến năm 2020 

diện tích Chanh rừng giảm chỉ còn khoảng 6 ha, trong đó diện tích cho thu quả 

khoảng hơn 3ha, diện tích mới trồng chưa cho quả khoảng gần 3 ha. Nhiều cây 

đã già cỗi, sâu bệnh tàn phá, chăm sóc không theo quy trình kỹ thuật, giống 

thoái hoá, năng suất thấp, thậm chí không có quả, mặt khác chưa có nguồn cây 

giống chuẩn, sạch bệnh cung cấp cho người dân trồng, phát triển mở rộng diện 

tích. Đối với Chanh rừng là loài cây có múi rất mẫn cảm với sâu bệnh. Đề tài 

“Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Chanh rừng tại Lạng Sơn” 

đang được triển khai  từ năm 2021 – 2024 với mục tiêu: Bảo tồn và phát triển 

nguồn gen, nâng cao năng suất, chất lượng cây chanh rừng. Hiện nay đề tài đang 

triển khai các nội dung nghiên cứu như: Đánh giá, xác định được giá trị nguồn 

gen; Phục tráng, nhân giống nguồn gen cây chanh rừng; Xây dựng mô hình bảo 

tồn, khai thác, phát triển nguồn gen cây chanh rừng; Nghiên cứu các kỹ thuật 

trồng chăm sóc cây chanh rừng đạt năng suất cao; Xây dựng mô hình thâm canh 

nâng cao năng suất, chất lượng chanh rừng tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình; 

Tập huấn kỹ thuât trồng chăm sóc chanh rừng cho các hộ dân. 

Đồng thời năm 2018, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm chanh rừng khu vực 

núi Mẫu Sơn huyện Cao Lộc và Lộc Bình đã được bảo hộ. Hiện nay đang thực 

hiện dự án đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chanh rừng.  Việc đăng ký bảo 

hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm đã tích cực quảng bá, phát huy danh tiếng, 

uy tín của sản phẩm và từng bước góp phần thúc đẩy trong việc nâng cao năng 

suất, chất lượng và giá trị hàng hóa của sản phẩm chanh rừng.  



4 

 

Về cây Mắc ca: Đang thực hiện đề tài “Nghiên cứu chọn giống, nhân 

giống và trồng Mắc ca (Macadamia) theo hướng thâm canh cho năng suất quả 

cao tại tỉnh Lạng Sơn” Đề tài đã tuyển chọn được tổ chức, cá nhân thực hiện 

trong thời gian 4 năm (từ 2022 - 2026) mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu, ứng 

dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để chọn giống, nhân giống một số 

giống Mắc ca và trồng theo hướng thâm canh cho năng suất quả cao, chất lượng 

tốt tại tỉnh Lạng Sơn. Nội dung của đề tài thực hiện một số công việc chính: 

Chọn giống Mắc ca sinh trưởng tốt, năng suất cao, chất lượng tốt từ các vườn 

Mắc ca tại Lạng Sơn;  Tuyển chọn được 50 cây đầu dòng từ các giống Mắc ca 

đã được chọn; Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng thâm canh cây 

Mắc ca phù hợp tại tỉnh Lạng Sơn; Xây dựng 01 ha mô hình vườn cây đầu dòng; 

Xây dựng 04 ha mô hình trồng thử nghiệm; Xây dựng 04 ha mô hình thâm canh 

cây Mắc ca tại tỉnh Lạng Sơn. Để từ các mô hình này sẽ tiếp tục nhân rộng để 

phát triển sản xuất Mắc ca trên địa bàn tỉnh. 

Các đề tài về cây dược liệu: Trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện một 

số các đề tài nghiên cứu về dược liệu như: Nhân giống và xây dựng mô hình 

trồng Sa nhân tím, Trà Hoa Vàng, Lan Kim Tuyến, Ngũ gia bì gai ba lá, Thổ tế 

tân, Đẳng sâm, Hồi núi, Bình vôi hoa đầu, Lõi tiền, Hà thủ ô đỏ, Hoàng tinh hoa 

trắng); Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen Lan một lá,... nhằm mục tiêu 

bảo tồn được nguồn gen các loài cây đặc hữu, quý hiếm, có giá  trị kinh tế cao, 

tạo tiền đề mở rộng sản xuất cây dược liệu có giá trị kinh tế trên địa bàn tỉnh.  

Về áp dụng các kết quả nghiên cứu: Kết quả nghiên cứu của các đề tài là 

quy trình kỹ thuật và các mô hình áp dụng kết quả nghiên cứu. Các quy trình kỹ 

thuật nhân giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng sẽ được chuyển giao tới 

cho người dân thông qua tập huấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, 

thông qua các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện, tỉnh. Các mô hình áp 

dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp là mô hình điểm để người dân thăm quan 

học tập kinh nghiệm trong sản xuất. 

Việc áp dụng mở rộng kết quả nghiên cứu được hỗ trợ theo Quyết định số 

41/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành quy 

định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công 

nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó sẽ hỗ trợ các mô hình về 

trồng trọt, chăn nuôi tùy theo từng đối tượng hỗ trợ từ 50-100% chi phí mua 

giống và không quá 50% kinh phí đầu tư về vật tư nguyên vật liệu, năng lượng; 

100% kinh phí chỉ đạo kỹ thuật. 
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Đối với cây thảo quả: Hiện nay tại tỉnh Lạng Sơn chưa có đề tài nào 

nghiên cứu về loại cây này. Cây thảo quả không phải là cây trồng bản địa của 

tỉnh, do vậy khi phát triển sản xuất loại cây này đề nghị cử tri tìm hiểu kỹ về 

điều kiện sinh trưởng và phát triển để đánh giá sự thích ứng của cây trồng với 

điều kiện tự nhiên của tỉnh. 

2. Kiến nghị của cử tri huyện Bắc Sơn: Hiện nay có rất nhiều Đoàn viên 

thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp, tuy nhiên vẫn còn khó khăn trong việc tiếp 

cận về nguồn vốn và kỹ thuật. Đề nghị tỉnh có sự định hướng về cơ chế tiếp cận 

nguồn vốn, kỹ thuật cho Đoàn viên thanh niên trẻ khởi nghiệp tại địa phương, để 

thực hiện tốt “Chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập 

nghiệp”.  

Trả lời: 

Hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao triển khai Đề 

án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" 

được ban hành tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ (Sau đây gọi tắt là Đề án 844).  

Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 23/12/2020 về việc hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, 

trong đó đã giao Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên và các cơ quan ban ngành tập trung 

triển khai một số nhiệm vụ sau:  

1. Phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo (KNĐMST): Hình thành Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo; thiết lập trang thông tin điện tử KNĐMST của tỉnh nhằm cung 

cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu 

trí tuệ, nguồn lực đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

2. Tổ chức và tham gia các sự kiện KNĐMST như: Định kỳ hằng năm tổ 

chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo năm 2019; lựa chọn, giới thiệu các tổ chức, cá nhân có dự án 

KNĐMST tham gia các sự kiện KNĐMST quốc gia (TECHFEST VIETNAM) 

và các sự kiện KNĐMST vùng, liên vùng. 

3. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho Hệ sinh thái 

KNĐMST, trong đó hỗ trợ đào tạo cho các nhóm KNĐMSTvề công nghệ, sở 

hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ pháp 

lý, hướng dẫn mô hình sản xuất kinh doanh mới.  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Khoa học và công nghệ đã tổ chức được 

hơn 10 lớp tập huấn về KNĐMST, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng, sáng kiến cho hơn cho gần 1.000 lượt người tại các huyện và thành phố. 
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Về các chính sách hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp:  

- Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Trong đó tại điểm e, khoản 2, Điều 1 quy định nội 

dung chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp KNĐMST, hỗ trợ doanh nghiệp ĐMST trả 

tiền công lao động trực tiếp, hỗ trợ kinh phí sử dụng các dịch vụ KNĐMST, hỗ 

trợ sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ…  

- Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2020 - 2025, theo đó các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp 

trong lĩnh vực nông  nghiệp sẽ hỗ trợ về lãi suất tín dụng, phát triển thương hiệu, 

hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm… 

Hiện nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Lạng Sơn bố trí và tổ chức hoạt động Khu làm việc chung hỗ trợ 

KNĐMST. Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST đã chính thức đi vào hoạt 

động từ đầu năm 2022. Đây là nơi cung cấp không gian làm việc chung, không 

gian trưng bày sản phẩm, tiện ích văn phòng phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp 

sáng tạo; Cung cấp các hoạt động hỗ trợ tổ chức các sự kiện để kết nối đầu tư, 

khách hàng; Cung cấp các khóa đào tạo khởi nghiệp sáng tạo, khóa đào tạo với 

huấn luyện viên khởi nghiệp và nhà đầu tư khởi nghiệp; Hỗ trợ kết nối doanh 

nghiệp các nhóm khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh với các nhà đầu tư trên khắp toàn 

quốc; Phối hợp tư vấn thủ tục pháp lý.  

Đối với đề nghị về cơ chế tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật cho Đoàn viên 

thanh niên trẻ khởi nghiệp: Câu hỏi này, chưa rõ cử tri muốn khởi nghiệp thông 

thường hay khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lĩnh vực khởi nghiệp là gì, nhu cầu về 

nguồn vốn và kỹ thuật như thế nào.  

Để có thể tìm hiểu rõ hơn về các chính sách hỗ trợ đối với hoạt động khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo, Cử tri có thể liên hệ trực tiếp với Khu làm việc chung 

hỗ trợ KNĐMST (địa chỉ: Khu làm việc chung, Tầng 4, Sở Khoa học và Công 

nghệ, số 638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn; Số điện thoại 

liên hệ: 0205.3722858) hoặc thông qua kênh của Tỉnh đoàn thanh niên để tổng 

hợp gửi đến Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST.  
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