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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

đặt hàng đợt 2 năm 2017 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương  ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
36/TTr-SKHCN ngày 28/8/2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục 06 nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ đặt hàng đợt 2 năm 2017. 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các Hội đồng Khoa học 
và Công nghệ tuyển chọn đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Khoa 
học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ 
trưởng các đơn vị chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm các đề tài khoa học và công nghệ 
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 
 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (T/h); 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh, 
  Các Phòng: KGVX, TH,  
  KTTH, KTCN, THCB;  
- Lưu: VT, (LTT). 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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DANH MỤC  
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG ĐỢT 2 NĂM 2017 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày     /9/2017 
của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 
Đơn vị: Triệu đồng 

TT Tên nhiệm vụ Kinh phí dự 
kiến 

Phương thức 
thực hiện 

1 

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 
phòng, chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, 
lưu hành tiền Việt Nam giả trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn trong tình hình mới. 

350 Xét chọn 

2 

Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy 
và cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản 
lý khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh  
Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay. 

250 Xét chọn 

3 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh 
học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch 
để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

800 Tuyển chọn 

4 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ biến 
tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2  trong gia công 
thanh gỗ cơ sở để sản xuất ván sàn từ gỗ Thông 
Mã Vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

1.000 Tuyển chọn 

5 
Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ gen bệnh 
Thalassemia của dân tộc Tày, Nùng trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 

1.000 Tuyển chọn 

6 
Đề tài: Ứng dụng công nghệ cứng hóa đường 
giao thông nông thôn bằng vật liệu tại chỗ trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

800 Tuyển chọn 
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