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Số: 637/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 06 tháng 4  năm 2018 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

đặt hàng đợt 1 năm 2018 

 

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            
25/TTr-SKHCN ngày 04/4/2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục 08 nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2018. 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu tổ chức các Hội đồng 
Khoa học và Công nghệ tuyển chọn, xét chọn đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ theo quy định hiện hành. 

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

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (t/h); 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh, 
các Phòng: KGVX, TH,  
KTCN, KTTH, THCB;  
- Lưu: VT, (LTT). 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Nguyễn Long Hải 
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DANH MỤC 
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2018 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND  ngày    /4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 

                                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
Dự kiến 
kinh phí 

 

Phương thức 
thực hiện 

1 
Đề tài: Nghiên cứu nuôi thử  nghiệm Ếch hương 
sinh sản và Ếch hương thương phẩm tại Mẫu 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

800 Tuyển chọn 

2 
Dự án: Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu 
cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại 
tỉnh Lạng Sơn. 

1.200 Tuyển chọn 

3 

Đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số 
dòng, giống Bơ trong nước và nhập nội, xây 
dựng mô hình trồng mới theo hướng sản xuất 
hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn. 

1.800 Tuyển chọn 

4 
Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất Măng tây 
xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Lộc 
Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

600 Tuyển chọn 

5 

Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
công tác phân luồng học sinh sau Trung học cơ 
sở  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 – 
2025. 

450 Tuyển chọn 

6 

Đề tài: Ứng dụng kỹ thuật kết hợp dẫn lưu não 
thất và sử dụng thuốc tiêu huyết khối Alteplaser 
trong điều trị giãn não thất cấp do chảy máu não 
thất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

1.200 Xét chọn 

7 

Đề tài: Triển khai mô hình thí điểm kiểm soát kê 
đơn và bán thuốc kê đơn để sử dụng thuốc an 
toàn, hợp lý và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

600 Tuyển chọn 

8 
Đề tài: Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng, dược học 
của cây Mác Mật và sản xuất  một số sản phẩm 
từ cây Mác Mật tại tỉnh Lạng Sơn. 

1.300 Tuyển chọn 

 
(Ấn định Danh mục gồm 08 nhiệm vụ)./. 
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