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 BÁO CÁO 
Đề xuất đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Chương trình  

KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới 2016 - 2020 
 

  
Kính gửi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 

 

Thực hiện Công văn số 443/VPĐP-KHTH ngày 19/7/2017 của Văn phòng 
Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc đề xuất đề tài, nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ trong Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới 2016 - 
2020, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn 
báo cáo như sau: 

1. Thực trạng những vấn đề cấp bách trong xây dựng nông thôn mới 
cần có sự hỗ trợ và tham gia của khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. 

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-
2020 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 
Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 về thực hiện tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; ban hành 
chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 
tỉnh; triển khai xây dựng đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo 
chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp; chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống theo hướng sản xuất 
hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Giai đoạn 2011-2016, thực hiện 
Chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hỗ trợ 
xây dựng được trên 168 mô hình phát triển sản xuất để tập trung ưu tiên phát triển 
các cây, con thế mạnh chủ lực, các ngành, nghề truyền thống, đặc sản có thế mạnh 
của địa phương; hỗ trợ xây dựng thương hiệu đối với một số loại sản phẩm nông 
nghiệp thế mạnh, truyền thống của tỉnh. Đối với hoạt động nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học – công nghệ vào sản xuất, tỉnh đã triển khai được 22 đề tài dự án nông, 
lâm, thủy sản phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và trình độ canh tác của nhân 
dân, xây dựng các mô hình chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học và công 
nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên trong quá trình 
triển khai thực hiện Chương trình vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Diện tích, 
sản lượng, quy mô sản xuất của một số sản phẩm chưa đủ lớn, tỷ lệ cơ giới hóa 
trong các khâu còn thấp; thiếu công nghệ chế biến, bảo quản, đóng gói; thị trường 
các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa thiếu ổn định, khả năng cạnh tranh chưa cao. 
Việc xây dựng được vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển các cơ sở chế biến 
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còn nhiều hạn chế bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa nông 
nghiệp. 

Thực trạng về hình thức phát triển sản xuất: Tổng số hợp tác xã (HTX) trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay là 133 HTX, trong đó có 84 HTX hoạt động trong 
lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản. Có 74 trang trại, tăng 05 trang trại so với 
năm 2016, đa số các trang trại là các “hộ sản xuất lớn”, số trang trại đạt tiêu chí là 
43 trang trại chiếm 58% (trong đó có 07 trang trại có giấy chứng nhận). Đến nay 
trên địa bàn tỉnh có 45/207 xã đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất. Tuy nhiên, 
hiện nay hoạt động của các HTX ở mức trung bình, các HTX phần lớn hoạt động 
chủ yếu đối với các dịch vụ đầu vào nên doanh thu và lợi nhuận chưa cao; việc 
hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, có rất ít 
HTX thực hiện liêt kết với doanh nghiệp trong liên kết sản xuất và bao tiêu sản 
phẩm; đa số các HTX đều gặp khó khăn về nguồn vốn để đầu tư sản xuất, nhất là 
tiếp cận vốn vay ngân hàng; các HTX nông nghiệp thiếu đất sản xuất và xây dựng 
trụ sở, nhà kho, xưởng sơ chế, bảo quản, sản phẩm của HTX sau khi thu hoạch 
không có điểm tập kết, sơ chế và bảo quản làm ảnh hưởng đến chất lượng nông sản, 
đa số sản phẩm của các HTX, trang trại chưa mang hàm lượng khoa học công 
nghệ cao. 

Thực trạng về môi trường: Thông qua thực hiện chiến lược quốc gia về cấp 
nước sạch và vệ sinh môi trương nông thôn đến năm 2020, tỉnh Lạng Sơn đã chủ 
động lồng ghép các nguồn vốn để tập trung đầu tư các công trình nước sinh hoạt 
nông thôn, tiếp tục nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp 
vệ sinh lên 88%; Công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải, nước thải đã có sự 
chuyển biến tích cực; phong trào trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, 
chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp được quan tâm; công tác xây dựng mô hình 
điểm “Khu dân cư kiểu mẫu” đang được triển khai tại các xã đạt chuẩn theo các 
mô hình "thôn xanh - sạch - đẹp - văn minh" trong xây dựng nông thôn mới. Tuy 
nhiên việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn còn một số hạn chế như: Rác thải 
mặc dù đã được thu gom, xử lý nhưng chưa thường xuyên, triệt để; việc quy 
hoạch, đầu tư, bố trí các điểm tập kết, trung chuyển rác thải nông thôn trên địa 
bàn xã, huyện gặp khó khăn; hầu hết các bãi chôn lấp rác thải nông thôn đều 
không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, chủ yếu là bãi chứa tạm thời; việc 
phân loại rác thải ở khu vực nông thôn cơ bản chưa được thực hiện; chưa có được 
công nghệ xử lý rác thải nông thôn phù hợp. Nước thải, rác thải trong khu dân cư, 
hộ chăn nuôi chưa được xử lý triệt để. Đến nay toàn tỉnh Lạng Sơn mới chỉ có 
26/207 xã đạt tiêu chí về môi trường. 

2. Dự kiến đề xuất đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ 
phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

Căn cứ quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/1/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ thuộc Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, 
Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đề xuất 05 dự án, đề tài 
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nghiên cứu khoa học phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới, cụ thể như 
sau: 

1. Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô 
hình sản xuất, bảo quản và chế biến Na bằng công nghệ kiểm soát môi trường 
theo chuỗi giá trị. 

2. Đề tài: Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt bằng không khí cho cây trồng 
và hoa màu trên núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn (Ứng dụng hệ thống Tal - Ya công nghệ 
Israel). 

3. Đề tài: Phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả cho hộ nông dân trong 
xây dựng nông thôn mới tại một số huyện của tỉnh Lạng Sơn. 

4. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm Hồi theo tiêu chuẩn GAP. 

5. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất, cung ứng sản phẩm Rau an toàn theo 
tiêu chuẩn GAP và hữu cơ. 

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Văn 
phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương xem xét, tổng hợp./.  

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&CN, NN&PTNT; 
- VPĐP xây dựng NTM tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
Lý Vinh Quang 
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