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Thực hiện công văn số 4800/BKHCN-ĐP ngày 21/11/2016 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc báo cáo định kỳ kết quả hoạt động khoa học và công 
nghệ tại địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả 
hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN  

1. Về công tác tham mưu 

Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong năm 2018 Sở Khoa học và Công 
nghệ đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số văn 
bản hành chính liên quan đến các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 
(KHCN) như: 

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 
05/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 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. 

Quyết định Số: 206/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 về việc phê 
duyệt các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Sở 
Khoa học và Công nghệ năm 2018. 

Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2018 về việc phê 
duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018. 

Quyết định Số: 637/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 về việc phê 
duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2018. 

Quyết định Số: 674 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 về việc Thành 
lập Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất 
lượng sản phẩm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng. 
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Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ 
sung Dự án ”Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ 
lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020”. 

Quyết định Số: 918/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 về việc công 
bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng 
Sơn. 

Quyết định Số: 1328/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc phê 
duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập. 

Quyết định Số: 1329/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc phê 
duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

Quyết định Số: 1431/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 về việc phê 
duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 
2018. 

Quyết định Số: 1452/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018 về việc phân 
loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính cho các tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 
2018 -2020.  

Ngoài ra, đơn vị còn tham mưu trình UBND tỉnh một số chương trình, kế 
hoạch,... phục vụ cho hoạt động của ngành. 

Phụ lục 1: Biểu thống kê các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN  

2. Về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển tiềm lực khoa 
học và công nghệ. 

2.1. Hệ thống tổ chức bộ máy của Sở KH&CN gồm:   

Ban lãnh đạo Sở: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. 

Các phòng chuyên môn: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý 
khoa học; Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành; Phòng Kế hoạch 
Tài chính. 

Các đơn vị trực thuộc Sở:  

+ Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. 

+ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN. 

Tính đến hết ngày 30/11/2018 tổng số cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động của Sở KH&CN và các các đơn vị trực thuộc là 71 người trong 
đó: Tiến sĩ 01; thạc sĩ: 11; Đại học 50; Trình độ khác 9. 

2.2. Hệ thống tổ chức quản lý KH&CN cấp huyện: Hiện nay mỗi huyện 
trong tỉnh đã sắp xếp 01 cán bộ kiêm nhiệm theo dõi và 01 lãnh đạo phụ trách 
quản lý khoa học cấp huyện biên chế tại phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và 
phòng Kinh tế Thành phố.  
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Phụ lục 2: Số liệu về nguồn nhân lực KH&CN trên địa bàn tỉnh/thành phố. 

3. Về tình hình sử dụng kinh phí KH&CN 

- Về tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học: 13.640 triệu đồng 

- Về tình hình sử dụng kinh phí đầu tư phát triển : 0 đồng 

Phụ lục 3: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN 

4. Về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

Trong năm 2018, đã quản lý và theo dõi 41 đề tài dự án, trong đó: 01 dự án 
cấp nhà nước - thuộc chương trình Nông thôn miền núi; 40 đề tài, dự án cấp tỉnh 
cụ thể từng lĩnh vực (Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 19; Lĩnh vực 
xã hội - nhân văn 08; Lĩnh vực y dược: 04;  Lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ là 09) 

Tham mưu trình phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng  nhiệm vụ khoa 
và công nghệ cấp tỉnh năm 2018, kết quả đã được UBND tỉnh phê duyệt thực 
hiện 08 đề tài, dự án.  

Trình UBND tỉnh đề xuất đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm 
vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình KHCN phục vụ phát triển nông thôn 
miền núi, thực hiện năm 2019, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt 
thực hiện 02 dự án.  

Trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ áp dụng, chuyển giao kết quả 
nghiên cứu cho 03 đề tài dự án với 45 mô hình áp dụng, chuyển giao kỹ thuật về 
chăn nuôi lợn nái Móng Cái, trồng thâm canh cây lạc và kỹ thuật gieo trồng 
giống lúa mới. 

Tổ chức nghiệm thu và công nhận kết quả nghiên cứu 09 đề tài, dự án; 
Kiểm tra tiến độ thực hiện 38 lượt đề tài, dự án đang triển khai thực hiện. 

Triển khai nhiệm vụ xây dựng Chương trình Khoa học và công nghệ phục 
vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới: Đã tiến hành 
khảo sát và trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ 
phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại 02 
huyện: Đình Lập và Hữu Lũng. Kết quả đã được UBND tỉnh phê duyệt 06 đề 
tài, dự án thuộc Chương trình trên. 

Phụ lục 4: Biểu  tổng hợp  các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh/thành phố  

Phụ lục 5: Biểu Tổng hợp  các nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước có kinh phí 
Trung ương hỗ trợ (phân theo nhiệm vụ KH&CN trọng điểm thực hiện tại địa 
phương, Chương trình Nông thôn miền núi, dự án sản xuất thử nghiệm,…) 

 Phụ lục 6: Một số kết quả nổi bật 

5. Về công tác quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân 

5.1. Kết quả về quản lý công nghệ 

Tham gia góp ý, thẩm định 32 đề xuất dự án đầu tư, 31 dự thảo Nghị định, 
Thông tư, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo đề 
nghị của các cơ quan liên quan. Tuy nhiên để kịp thời phát hiện ngăn chặn sai 
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phạm trong lĩnh vực công nghệ và góp phần hạn chế những sai phạm trong quá 
trình ban hành văn bản thì cần đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát công nghệ 
các dự án trong quá trình chuyển giao và đi vào vận hành. 

Phụ lục 7: Biểu số liệu về công tác quản lý công nghệ 

5.2. Kết quả các hoạt động trong lĩnh vực công tác quản lý an toàn bức 
xạ hạt nhân: 

Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ thực 
hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Tiến hành 
thẩm định, cấp 20 Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, 05 chứng 
chỉ nhân viên bức xạ. Phê duyệt 07 Kế hoạch Ứng phó sự cố cấp cơ sở; Tổ chức 
01 lớp đào tạo về an toàn bức xạ cho 67 nhân viên bức xạ làm việc tại các cơ sở 
X –quang y tế trên địa bàn tỉnh; Cử cán bộ tham gia Đoàn Thanh tra về An toàn 
bức xạ hạt nhân và phương tiện đo nhóm 2. 

Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt 
nhân cấp tỉnh năm 2019. 

Phụ lục 8: Biểu số liệu về công tác quản lý an toàn bức xạ 

6. Về hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: 

6.1. Công tác sở hữu trí tuệ: 

Tư vấn về thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các tổ chức, cá 
nhân theo yêu cầu được 29 nhãn hiệu. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh 
Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 cụ thể:  

+) Đã có 7/9 sản phẩm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể tại Cục Sở hữu 
trí tuệ thuộc các dự án được phê duyệt năm 2017, 2018  gồm: Xây dựng nhãn 
hiệu tập thể Ba Kích Đình Lập, Khoai Lang Lộc Bình, Rau Tân Liên - Gia Cát 
Cao Lộc, Nem nướng Hữu Lũng, măng bát độ Hữu Lũng. Cao khô Vạn Linh, 
Quýt Tràng Định. Dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể (NHTT) cho sản phẩm 
măng bát độ và chanh rừng Mẫu Sơn đã nộp đơn tại Cục SHTT, đang trong thời 
gian thẩm định theo quy định 

+ Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng và tổ chức tuyển chọn các tổ 
chức, cá nhân chủ trì  thực hiện nhiệm vụ thuộc chương trình phát triển tài sản 
trí tuệ năm 2018 cho 07 nhiệm vụ, Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản 
phẩm cụ thể:  Cao Khô Vạn Linh, Ngựa bạch Hữu Kiên, Rau bò khai của huyện 
Chi Lăng; Cao Khô Chợ Bãi huyện Văn Quan;  nhãn hiệu chứng  nhận cho Rau 
thành phố Lạng Sơn. Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Văn Lãng" cho 
sản phẩm Hồng Vành Khuyên của huyện Văn Lãng và nhãn hiệu tập thể "Quýt 
vàng Bắc Sơn" cho sản phẩm quả Quýt vàng của huyện Bắc Sơn. Trong đó 
Nhãn hiệu chứng nhận rau Lạng Sơn, các nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi, 
Ngựa Bạch Hữu Kiên, Rau bò khai Chi Lăng đang trong quá trình hoàn tất thủ 
tục nộp đơn đăng ký theo quy định.  Đối với 02 dự án quản lý và phát triển nhãn 
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hiệu tập thể Quýt vàng Bắc Sơn và Hồng vành khuyên Văn Lãng đang triển khai 
thực hiện theo kế hoạch. 

+) Tham luận và cử cán bộ tham dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý lựa chọn 
mẫu nhãn hiệu, góp ý quy chế quản lý NHTT để đăng ký nhãn hiệu tập thể cho 
các sản phẩm: Ngựa bạch Hữu Kiên huyện Chi Lăng, rượu Hữu Lễ huyện Văn 
Quan, Cao khô Vạn Linh.  

+) Tư vấn hố trợ phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Lộc Bình tổ chức lễ đón 
nhận văn bằng bảo hộ NHTT cho sản phẩm khoai lang Lộc Bình  

Tham mưu tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Một số giải pháp phát 
triển thương hiệu cho sản phẩm nông sản Lạng Sơn” tại Ngày Hội Na Chi Lăng; 

Phối hợp với UBND huyện hữu lũng, huyện Lộc Bình tổ chức 02 lớp tập 
huấn nhắm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, các HTX và 
nhân dân trên địa bàn về SHTT nói chung và quản lý, phát triển tài sản trí tuệ đã 
được bảo hộ nói riêng. 

6.2. Phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật:  

Ban hành Kế hoạch số 56/KH-SKHCN ngày 12/11/2018 của Sở KH&CN 
tỉnh Lạng Sơn về việc tập huấn công tác sáng kiến tại các huyện, thành phố kết 
quả: Tổ chức được 07 lớp tập huấn về công tác sáng kiến tại 6 huyện trong tỉnh. 

Tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ tham 
dự Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng“ lần thứ II của các tổ chức, cá nhân trên 
địa bàn tỉnh. Sau khi thẩm định đã lựa chọn được 09 sáng kiến gửi tham dự 
Cuộc thi (Thực hiện theo Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 13/10/2017 của 
UBND tỉnh). Kết quả tỉnh Lạng Sơn có 01 giải Khuyến khích (Sáng kiến “Đẩy 
mạnh công tác giáo dục vùng biên và phối hợp giải quyết việc làm cho đồng bào 
biên giới” của tác giả Lý Thị Thảo, Trường THCS Khuất Xá, huyện Lộc Bình). 

Tham mưu thực hiện công tác thẩm định 30 hồ sơ đề nghị công nhận sáng 
kiến cấp tỉnh. Trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 18 Sáng kiến theo quy định. 

Tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh 
Lạng Sơn lần thứ X năm 2018. Kết quả Ban tổ chức đã trao 21 giải gồm: 01 giải 
Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 15 giải Khuyến khích. Tham mưu cho Ban tổ 
chức lựa chọn 10 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên 
nhi đồng toàn quốc lần thứ 14. Kết quả tỉnh Lạng Sơn có 02 giải Khuyến khích. 

6.3. Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: 

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm 
vụ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đối mới sáng tạo năm 2018 và triển khai thực 
hiện một số nội dung sau: 

- Tham mưu xây dựng Trang thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
Lạng Sơn.  

- Tổ chức đoàn tham dự sự kiện Techfest Vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh 
Nghệ An nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức Techfest. 
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- Tiếp tục tư vấn, hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi 
nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tư  vấn kiến thức về sở hữu trí tuệ, đo lường chất 
lượng…Hỗ trợ qua điện thoại câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn trong kết 
nối các cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiêp. 

Phụ lục 9: Số liệu thống kê về Sở hữu trí tuệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 
thông tin KH&CN 

7.  Về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

7.1. Công tác tiêu chuẩn, chất lượng:  

Khảo sát chất lượng, nhãn hàng hóa đối với sản phẩm: đồ chơi trẻ em, mũ 
bảo hiểm, đồ điện điện tử, xăng dầu. Số cơ sở tiến hành khảo sát: 33 cơ sở, thực 
hiện lấy 31 mẫu để thử nghiệm chất lượng (04 mẫu đồ chơi trẻ em, 04 mẫu mũ 
bảo hiểm, 11 mẫu xăng dầu, các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với quy chuẩn kỹ 
thuật tương ứng; còn 12 mẫu đồ điện điện tử đang chờ kết quả).  

Phối hợp với đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành lấy 11 mẫu dầu nhờn để 
gửi thử nghiệm, giám định chất lượng tại tổ chức được chỉ định. 

Thực hiện kiểm soát chất lượng sản phẩm Hoa Hồi đã được bảo hộ Sở hữu 
trí tuệ tại tỉnh Lạng Sơn năm 2018: đã tiến hành kiểm soát 02 đợt, thực hiện lấy 
30 mẫu (26 mẫu hoa Hồi khô và 04 mẫu tinh dầu Hồi) để thử nghiệm chất lượng 
tại các phòng thử nghiệm được công nhận, kết quả: Về chất lượng hoa Hồi khô 
có 23/26 mẫu đạt chất lượng; về chất lượng tinh dầu Hồi có 04/04 mẫu đạt chất 
lượng. 

Triển khai hoạt động giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 tới 15 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Kết quả: có 01 doanh nghiệp 
đăng ký tham dự; Tham mưu để thực hiện các nội dung như: thành lập Hồi đồng sơ 
tuyển của tỉnh và nhóm chuyên gia đánh giá tại doanh nghiệp, tổ chức họp đánh giá 
hồ sơ tham dự của doanh nghiệp, hồ sơ đã gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng để xem xét thẩm định.  

Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu: Tiếp nhận và cấp đăng ký 
kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu do các cá nhân, tổ chức nhập khẩu cho 
414 lô (Đồ chơi trẻ em: 62 lô; Thép: 148 lô; Đồ điện các loại: 199 lô) trong đó: 05 
lô hủy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng.  

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ triển khai Dự án “Nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020” năm 2018: Từ đầu năm 2018, tiến hành 
kiểm tra 05 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia dự án. Qua đó nắm bắt những 
khó khăn, đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp đối với tỉnh để đề nghị điều chỉnh 
Dự án phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Trong năm, đã tư vấn, 
hướng dẫn, hỗ trợ 10 doanh nghiệp/hợp tác xã đăng ký tham gia dự án thực hiện 
các nội dung: xây dựng và chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo 
Tiêu chuẩn ISO 22000; xây dựng và chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy; xây 
dựng, áp dụng và chứng nhận theo Tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng tem truy xuất 
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nguồn gốc cho sản phẩm; đăng ký nhãn hiệu, áp dụng mã số mã vạch; Tổ chức 
01 cuộc Hội thảo khoa học về nội dung: Một số giải pháp nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa; biên tập và xuất bản cuốn Cẩm nang kiến thức 
về năng suất chất  lượng. 

7.2. Công tác ISO:  

Đã tổ chức kiểm tra việc áp dụng tại 40 đơn vị hành chính nhà nước áp 
dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống ISO 9001 trong năm 2018 (đã xây dựng báo 
cáo kết quả kiểm tra). Chủ trì, tổ chức kiểm tra đối với 21/50 đơn vị UBND cấp 
xã của 10 huyện trên địa bàn tỉnh xây dựng và áp dụng HTQLCL trong năm 
2017. 

Tổ chức 01 lớp đào tạo thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống ISO 
9001:2008 sang áp dụng Hệ thống ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn và hướng dẫn 
chuyển đổi đối với 33 cơ quan HCNN phải hoàn thành việc chuyển đổi trong 
năm 2018, tính đến thời điểm hiện tại có 15/33 đơn vị công bố Hệ thống ISO 
phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Các đơn vị còn lại phấn 
đấu hoàn thành việc công bố trong tháng 12/2018. 

Triển khai việc xây dựng và áp dụng Hệ thống ISO 9001:2015 vào hoạt 
động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 được 50 xã/10 
huyện. 

7.3. Công tác TBT:  Thực hiện hoạt động Thông báo và Hỏi đáp về Hàng 
rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) nhằm hỗ trợ nâng cao nhận thức của cộng 
đồng, cung cấp thông tin, cảnh báo kịp thời cho các tổ chức, cá nhân về các biện 
pháp TBT trong và ngoài nước và các thông tin TBT khác thông qua việc xuất 
bản bản tin TBT, tính đến thời điểm hiện tại đã xuất bản được 12 số bản tin.  

7.4. Công tác quản lý Đo lường:  

Theo dõi, quản lý hoạt động các điểm cân đối chứng trong tỉnh, đảm bảo 
hoạt động liên tục phục vụ tốt yêu cầu đối chứng của người dân; Nghiệm thu, 
thanh lý hợp đồng 28 điểm cân đối chứng 6 tháng cuối năm 2018 và ký lại hợp 
đồng năm 2019; Hoàn thành các thủ tục sửa chữa, bàn giao thiết bị của các điểm 
cân đối chứng trong kế hoạch sửa chữa các điểm cân đối chứng năm 2018 cho 
các điểm cân tại TP. Lạng Sơn, huyện Văn Quan, Bình Gia, Chi Lăng; Bắc Sơn, 
Cao Lộc, Đình Lập, Hữu Lũng: Tổng số mã cân sử dụng (tính đến 04/12/2018) 
là 12.164. (Trong đó mã cân đúng là 11.960, mã cân sai là 204, chiếm tỷ lệ 
1,68%). 

Tư vấn và hướng dẫn cho một số tổ chức, cá nhân về nhập khẩu phương 
tiện đo, Tổ chức thực hiện việc kiểm tra Nhà nước về đo lường đối với phương 
tiện đo, hàng đóng gói sẵn nhập khẩu theo yêu cầu của tổ chức cá nhân;  

Thực hiện tuyên truyền tới các cơ sở kinh doanh xăng dầu về việc kiểm 
định cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng 
từ bán hàng cho cột đo xăng dầu và xin ý kiến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng để trả lời cho doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. 
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Lập biên bản xác định hiện trạng cho 30 cửa hàng xăng dầu để sửa chữa và 
lắp máy in; Phối hợp với Cục Thuế tỉnh lập biên bản xác định hiện trạng của cột 
bơm xăng dầu và dán tem niêm phong số tổng cơ tại 24 cửa hàng xăng dầu1. 

Tổng hợp các loại phương tiện đo của các đơn vị đang sử dụng và quản lý  
trên địa bàn như công tơ điện, taximet, đồng hồ nước, cột đo xăng dầu, huyết áp, 
áp kế, điện tim, điện não, cân các loại…2. 

Phụ lục 10: Thống kế số liệu về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

8. Về công tác thông tin, thống kê KH&CN  

8.1. Công tác thông tin tư liệu: Xuất bản và phát hành 06 số Bản tin 
Thông tin Khoa học và Công nghệ theo kế hoạch nhằm thông tin, tuyên  truyền 
đến bạn đọc về những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, 
Phối hợp với Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ ứng dụng trong đời sống, sản xuất 
theo kế hoạch. 

8.2. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin:  

Duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở đảm bảo các thông tin 
được cập nhật  thường xuyên, đầy đủ, kịp thời phản ánh tình hình hoạt động của cơ 
quan và của ngành. Hoạt động mạng nội bộ Văn phòng Sở, Hệ thống văn phòng 
điện tử E-office luôn đảm bảo an toàn thông suốt. Các TTHC trên Trang dịch vụ 
công trực tuyến luôn được duy trì hoạt động đảm bảo đúng quy định. Thường 
xuyên cập nhật thông tin phục vụ công tác chuyên môn và đảm bảo an ninh 
mạng theo quy định. Toàn bộ các máy tính của cơ quan đều được trang bị  phần 
mềm diệt vi rút bản quyền nhằm đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động cho các 
máy tính.  

Để trang thông tin điện tử của Sở đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 
11, Chương II, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ 
(theo nội dung Công văn 3702 /VP-THCB về việc báo cáo tình hình hoạt động 
Trang thông tin điện tử và trách nhiệm cung cấp thông tin cho Cổng TTĐT 
tỉnh). Sở KH&CN tiếp tục hoàn thiện chuyên mục Thông tin về chương trình, đề 
tài khoa học trên trang TTĐT cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Đồng 
thời, tăng cường công tác thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 
để ứng dụng vào đời sống, phòng đã tham mưu để xuất bản  Lịch Khoa học và 
Công nghệ năm 2019 trong đó có các phổ biến về các quy trình sản xuất, chăn 
nuôi từ kết quả của các Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu và ứng 
dụng. 

Thực hiện Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN, trong kỳ báo cáo 
đã giải quyết được 25 hồ sơ theo cơ chế 1 cửa đảm bảo đúng thời gian quy định.   

 

 

                                                
1 với 65 cột (98 vòi) và 138 tem niêm phong 
2 Công tơ điện: 237.886 phương tiện đo, Đồng hồ đo nước lạnh: 48.412 phương tiện đo 
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8.3. Công tác thống kê khoa học và công nghệ: 

Tổng hợp và xây dựng các biểu mẫu thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp 
về KHCN năm 2017 theo quy định; Tổ chức thống kê về chuyển giao công nghệ 
năm 2017. 

Tổ chức điều tra thống kê về nghiên cứu phát triển năm 2018 và Điều tra 
nhận thức công chúng về Khoa học và Công nghệ. Hiện nay đã gửi phiếu điều 
tra NCPT và nhận thức của công chúng về KH&CN cho Cục Thông tin Thống 
kê Khoa học và Công nghệ quốc gia tổng hợp (Kết quả có 10 phiếu điều tra 
NCPT, và 31 phiếu điều tra nhận thức công chúng về KHCN).  

9. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống 
tham nhũng: 

Trong năm 2018 triển khai 04 cuộc thanh tra bao gồm: Thanh tra việc chấp 
hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ, đo lường đối với  phương tiện đo 
nhóm 2 sử dụng trong y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu và tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, sử dụng mã số mã vạch trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn (Thanh tra chuyên đề diện rộng toàn quốc năm 2018 theo chỉ 
đạo của Bộ KH&CN); Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn năm 2018; Thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 
Nông thôn miền núi giai đoạn từ 2011 đến nay trên phạm vi cả nước (Thanh tra 
chuyên đề diện rộng toàn quốc năm 2018 theo chỉ đạo của Bộ KH&CN);  

- Kết quả thanh tra: 

+ Số đối tượng thanh tra: 30; 

+ Số tổ chức cá nhân vi phạm hành chính được phát hiện và xử lý: 03 
(Phạt tiền; tổng số tiền xử phạt: 10.000.000đ) 

Tiếp nhận 01 đơn khiếu nại, qua xem xét cụ thể phân loại đã xếp lưu đơn 
do đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 
Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy 
định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (Đơn đã 
được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó đã gửi đến đúng 
cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đúng người có thẩm quyền giải quyết). 

Xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 số 
85/KH-SKHCN ngày 29/12/2018; Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 số 
07/KH-SKHCN ngày 24/01/2018 của Sở KH&CN; Tiếp tục tổ chức thực hiện 
nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí và Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí",... ; tổ chức thực 
hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong năm 
không phát hiện tham nhũng tại đơn vị. 

 Phụ lục 11: Thống kê hoạt động thanh tra năm 2018 
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10. Kết quả hoạt động sự nghiệp 

 Triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, bảo quản khoai tây giống các 
theo công nghệ bảo quản lạnh theo đúng quy trình để chuẩn bị giống cho vụ 
Đông Xuân 2018-2019. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để nhân nhanh cây 
Invitro chuẩn bị cho sản xuất khoai tây giống gốc năm 2018. 

Thực hiện duy trì ở cấp giống invitro đối với các loại cây: Khoai tây, 
Chuối; Gừng núi đá, Ba Kích; Lan Kim Tuyến; Lan Thạch Hộc, các loại 
giống nấm Sò, Linh chi, nấm hương, mộc nhĩ, đông trùng hạ thảo, góp phần 
chủ động nguồn gen phục vụ hoạt động nuôi cấy mô.  

Xây dựng mở rộng 5 mô hình trồng cây Gừng núi đá, sử dụng giống 
nhân bằng phương pháp nuôi cấy mô tại 2 xã Bằng Hữu, Gia Lộc huyện Chi 
Lăng; xây dựng 01 mô hình gieo mạ khay (quy mô: gieo 900 khay mạ để phục 
vụ cấy cho 83 sào, địa điểm: xã Yên Khoái, xã Đồng Bục huyện Lộc Bình). Kết 
quả các mô hình sinh trưởng phát triển tốt, cây đồng đều; xây dựng 03 mô hình 
chăn nuôi gà ri lai (500con/mô hình) kết hợp ứng dụng công nghệ đệm lót sinh 
học trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; xây dựng mô hình trồng chuối tây Thái  tại 
02 xã đạt dưới 5 tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới và 
tại 01 xã đặc biệt khó khăn, cụ thể tại các xã: Hội Hoan và xã Thanh Long của 
huyện Văn Lãng,  xã Hữu Lễ huyện Văn Quan. Các kết quả nghiên cứu và các 
mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật được triển khai đã đem lại hiệu quả nhất 
định, thay đổi ý thức tổ chức và tập quán canh tác lạc hậu, góp phần nâng cao 
chất lượng hàng hoá và nâng cao đời sống kinh tế xã hội cho người nông dân 
trên địa bàn. 

Hoạt động kiểm định, thử nghiệm được duy trì thường xuyên, phục vụ tốt 
công tác quản lý nhà nước và phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân về kiểm 
định, thử nghiệm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, kết quả: Kiểm 
định được 16 máy Xquang, đo kiểm xạ được 26 phòng Xquang, Đo điện trở tiếp 
địa được 70 điểm; Thử nghiệm 07 mẫu điện; Kiểm định được 1.585 phương tiện 
đo các loại. Bên cạnh phục vụ tốt nhu cầu trên địa bàn tỉnh, các đơn vị sự nghiệp 
khoa học và công nghệ còn phối hợp với các Trung tâm Kỹ thuật TĐC các tỉnh: 
Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh tiến hành kiểm định được 984 
phương tiện đo3. 

Hoạt động thử nghiệm – hoá vi sinh cũng được duy trì thường xuyên, phục 
vụ tốt công tác quản lý nhà nước và phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân, kết 
quả: Thực hiện thử nghiệm được tổng số 28 mẫu phục vụ công tác quản lý Nhà 
nước (Thử  nghiệm Hóa học 14 mẫu, thử  nghiệm vi sinh 14 mẫu); Thực hiện 
phân tích được 82 mẫu nước các loại và hoa hồi khô (Thử  nghiệm Hóa học 52 
mẫu, thử  nghiệm vi sinh 30 mẫu) 

Hoạt động thử nghiệm Vật liệu xây dựng, mũ bảo hiểm: Duy trì hệ thống 
quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và hệ thống phòng 

                                                
3 255 cột đo xăng dầu, 200 chiếc taximet,255 chiếc cân các loại, 250 cái huyết áp kế, 15 quả cân, 03 máy điện 
tim,03 áp kế, 02 máy Xquang, đo kiểm xạ 01 phòng Xquang.  
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thử nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1172; Thử nghiệm mũ bảo hiểm 
25 mẫu. 

11. Kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện 

Tiếp tục phối hợp thực hiện các nội dung công việc như: Thanh tra xăng, 
dầu, gas, kiểm tra về đo lường, nhãn mác, chất lượng hàng hóa...; Duy trì hoạt 
động các điểm cân đối chứng; Phổ biến tuyên truyền các kết quả nghiên cứu 
khoa học và công nghệ của các đề tài, dự án, các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ và các kiến thức khoa học và công nghệ cho nhân dân tại địa 
bàn các huyện thông qua các lớp tập huấn. Triển khai mở rộng các mô hình ứng 
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế tại nhiều xã của 
các huyện.   

Triển khai đăng ký xây dựng nhãn hiệu tập thể và phát triển thương hiệu 
cho các sản phẩm nông, lâm đặc sản của địa phương như: Cao khô Vạn Linh của 
huyện Chi Lăng; Khoai lang, huyện Lộc Bình; sản phẩm rau của các xã: Tân 
Liên, Gia Cát của huyện Cao Lộc; sản phẩm Chanh rừng của vùng núi Mẫu Sơn; 
sản phẩm Ba kích, huyện Đình Lập; Măng Bát Độ, hoa quả tươi của huyện Hữu 
Lũng: Ngựa Bạch của Xã Hữu Kiên, rau Bò khai, huyện Chi Lăng; Nem nướng 
huyện Hữu Lũng; Cao khô chợ Bãi, Rượu Hữu Lễ, huyện Văn Quan; Quýt và 
quế huyện Tràng Định; Rượu Hội Hoan, huyện Văn Lãng; rau của thành phố 
Lạng Sơn,... 

Triển khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa thông thường cho các sản phẩm 
hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, trong đó có các sản phẩm nông, lâm sản 
như: gạo, các sản phẩm từ gạo, ngô, miến dong, động vật, chè, mật ong, rau quả 
tươi, thịt tươi, các sản phẩm từ thịt.... 

- Kinh phí hoạt độn KHCN tại cấp huyện: 330 triệu đồng 

12. Về các hoạt động liên kết và hợp tác trong nước và quốc tế:  

Tiếp tục thực hiện việc tham mưu hợp tác với nước ngoài. Trong quá trình 
làm việc với các đối tác đều đúng nguyên tắc, trên cơ sở bình đẳng, hữu nghị 
hợp tác và cùng có lợi.   

13. Về hoạt động Quỹ KH&CN 

Hiện nay Tỉnh Lạng Sơn chưa thành lập Quỹ KH&CN cấp tỉnh 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch  

Trong năm 2018, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN tiếp 
tục bám sát với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong lĩnh vực 
khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp và nông thôn tập trung vào nghiên cứu 
ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ  về giống và quy trình kỹ 
thuật canh tác mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chủ lực, đặc 
sản của tỉnh; Nghiên cứu xây dựng nhãn hiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu 
thụ sản phẩm trong sản xuất, chế biến. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, 
tập trung vào nghiên cứu ứng dụng các giải pháp chỉ đạo, định hướng và quy 
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hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Đối với chuyên ngành 
về giáo dục - đào tạo chú trọng nghiên cứu ứng dụng nâng cao chất lượng trong 
quá trình chỉ đạo và giảng dạy qua đó đã xây dựng chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 
Các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ  trong lĩnh vực Y dược 
tập trung nhiều cho công tác điều trị và phòng chống dịch bệnh, nâng hiệu quả 
điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Lĩnh vực 
Kỹ thuật công nghệ tập trung nghiên cứu, triển khai, đối mới công nghệ, đổi mới 
thiết bị công nghệ và nâng cao năng suất chất lượng, tăng cường xuất khẩu cho 
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Việc triển khai các mô hình áp dụng chuyển giao khoa học và công nghệ 
được đẩy mạnh và triển khai hiệu quả. Tăng cường hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học và công nghệ gắn với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
và xây dựng nông thôn mới. Kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án khoa học và 
công nghệ được mở rộng áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần 
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

Các hoạt động quản lý nhà nước về Khoa học Công nghệ tiếp tục được 
triển khai đồng bộ và hướng mạnh vào công tác tư vấn, hỗ trợ để các tổ chức và 
cá nhân thực hiện quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, xây dựng 
thương hiệu,..... nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị 
trường. 

Công tác thanh tra, kiểm tra về đo lường, nhãn hàng hoá, sở hữu công 
nghiệp, ATBX hạt nhân, hàng hoá đóng gói sẵn, đồ chơi trẻ em; kiểm tra các 
cửa hàng kinh doanh xăng, dầu,... được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua các 
đợt thanh tra, kiểm tra đã góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của người sản 
xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các 
quy định của nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, góp phần hạn chế 
buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đủ định lượng và chống 
gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã 
tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoa 
học và công nghệ trong kinh doanh. 

2. Khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp 

2.1. Tồn tại và khó khăn 

Công tác Khoa học và Công nghệ chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội hiện nay, chưa trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh 
tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Các đề tài nghiên cứu còn ở phạm vi hẹp còn thiếu 
các đề tài có quy mô rộng, có tính đột phá mang hiệu quả kinh tế - xã hội cũng 
như phát triển khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống. Các nội dung 
nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KHCN vào sản xuất, đời sống còn hạn hẹp 
chưa thực sự làm đòn bẩy để phát triển thành các vùng kinh tế có qui mô lớn 
mang lại hiệu quả kinh tế cao tại các vùng trên địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, 
vùng xa. 
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Các nghiên cứu về thị trường tiêu thụ, bảo quản sau thu hoạch, chế biến 
sản phẩm nông sản tại địa phương còn hạn chế, chưa thúc đẩy được phong trào 
sản xuất hàng hoá. 

Việc hỗ trợ và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm nông sản cũng 
gặp nhiều khó khăn do các sản phẩm còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún chưa có 
vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, khó 
quản lý chất lượng từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Thời gian đăng ký xác 
lập quyền sở hữu công nghiệp dài, gây tâm lý e ngại cho tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu đăng ký;  

Lực lượng cán bộ làm công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công 
nghệ trên địa bàn còn mỏng, thiếu cán bộ nghiên cứu chuyên sâu. Công tác đào 
tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chưa thật sự được quan tâm, các cấp 
ủy đảng, các cơ quan ban, ngành chưa chưa thật sự coi trọng công tác đào tạo 
nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho ngành, địa phương mình. 

Nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ còn hạn hẹp, chưa đáp ứng 
được yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay. 

2.2. Nguyên nhân 

Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thật sự coi trọng công tác nghiên 
cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; chưa coi ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ là công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác 
lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. 

Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự nhiệt tình tham gia vào công tác 
nghiên cứu khoa học để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nên việc 
giải quyết những vấn đề bức xúc mà khoa học công nghệ địa phương đặt ra chưa 
sâu, các tổ chức và cá nhân đăng ký các danh mục đề tài, dự án với Sở Khoa học 
và Công nghệ còn chậm, rải rác ... 

Không ít bà con nông dân, doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư áp dụng 
các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất; một số còn trông đợi nguồn 
kinh phí hỗ trợ từ  dự án, đề tài; có trường hợp được cấp kinh phí nhưng sử dụng 
không đúng mục đích của đề tài, dự án ...  

Chưa có được các chính sách, cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu 
tư nghiên cứu và ứng dụng KH&CN, còn thiếu sự gắn kết giữa nghiên cứu, đào 
tạo với sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là 
doanh nghiệp nhỏ, chưa thực sự quan tâm đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng 
các tiến bộ kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thiếu cơ chế có hiệu 
quả để hỗ trợ các sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệ trở thành sản 
phẩm hàng hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.  

Nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
còn hạn chế, chưa có cơ chế thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho 
khoa học và công nghệ. 
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2.3. Giải pháp 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò 
nền tảng, động lực, giải pháp đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của khoa học 
và công nghệ; Phát triển thông tin khoa học và công nghệ; Phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ. 

Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ của Tỉnh; Tập huấn, tư vấn, hỗ trợ xác lập, quản lý 
và phát triển tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh. 

Đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm công nghệ mới, công nghệ hiện đại, tham 
gia góp ý, thẩm định nội dung đồ án quy hoạch, chủ trương đầu tư, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo nghiên cứu khả thi...Hướng dẫn, hỗ trợ ươm 
tạo doanh nghiệp KH&CN, phát triển doanh nghiệp KH&CN. Thẩm định cấp 
Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Hỗ trợ giới thiệu, trưng bày, quảng bá 
các sản phẩm KH&CN. 

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN. Phát triển  nhân lực khoa 
học và công nghệ; Củng cố, tăng cường tiềm lực và phát triển  các tổ chức khoa 
học và công nghệ 

Tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ 

Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ 

III- NỘI DUNG CÁC ĐỊNH HƯỚNG & NHIỆM VỤ CHÍNH 
TRONG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KH&CN NĂM 2019 

1. Công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Tiếp tục định hướng các nghiên cứu ưu tiên trong nông nghiệp và phát triển 
nông thôn: Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về 
giống, quy trình kỹ thuật canh tác mới, công nghệ chế biến nông, lâm sản, xây 
dựng nhãn hiệu hàng hóa nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, đặc sản của 
tỉnh; 

Tiếp tục nghiên cứu các vấn đề văn hoá - xã hội, môi trường ứng dụng các 
giải pháp có tính khả thi, từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần 
người dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 

Đẩy mạnh, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ nâng 
cao chất lượng công tác y tế, giáo dục và đào tạo.  

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ gắn với chương 
trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Tăng cường áp 
dụng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án khoa học vào thực tiễn sản xuất và 
đời sống.  

2. Công tác quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân 
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Thẩm định công nghệ, tham gia thẩm định dự án đầu tư theo nhiệm vụ  
được giao; Tiếp tục hướng dẫn các tổ chức thực hiện ươm tạo công nghệ, ươm 
tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đăng ký chứng nhận Doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ có nhu cầu. 

 Đôn đốc và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ 
trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ, an 
ninh nguồn phóng xạ theo quy định. 

3. Công tác thông tin, thống kê KHCN 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Thông tin, Báo chí tuyên truyền hoạt 
động KHCN theo kế hoạch. 

Phát hành 06 số Bản tin Thông tin KHCN năm 2019. 

Cập nhật, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Cơ quan;  Duy trì 
hoạt động mạng nội bộ văn phòng Sở, Hệ thống văn phòng điện tử E-office. 
Quản trị, cập nhật tin bài cho Trang thông tin điện tử của Sở; Quản trị Trang 
Dịch vụ công trực tuyến của Sở KHCN. 

 4. Công tác sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 

 Tiếp tục tư vấn, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân về đăng ký xác 
lập quyền bảo hộ SHTT theo quy định; Triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 
niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI năm 2019 và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI năm 2019. 

5. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện Dự án 
“Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, 
hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020”. Phấn đấu hỗ trợ ít 
nhất 05 doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các nội dung: xây dựng, áp dụng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; Xây dựng áp dụng 
các Hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất 
lượng; phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu, mã số mã vạch; Truy xuất 
nguồn gốc xuất xứ hàng hóa;… 

Triển khai việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 42 đơn vị hành chính cấp xã. 

Thực hiện khảo sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trên địa bàn và theo ý 
kiến chỉ đạo của cấp trên; Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện 
đo, hàng đóng gói sẵn nhập khẩu và chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; Tổ chức thực hiện kiểm soát 
chất lượng các sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ; 

Thực hiện Thông báo và Hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
(TBT), phát hành bản tin TBT; Triển khai hoạt động về Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia; 
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Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy định; Tư vấn, 
hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký mã số mã vạch cho tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu; 

Quản lý hoạt động của các điểm cân đối chứng trong tỉnh, đảm bảo hoạt 
động liên tục phục vụ tốt yêu cầu đối chứng của người dân và theo dõi, kiểm tra, 
sửa chữa các thiết bị của các điểm cân đối chứng khi có báo cáo của các điểm 
cân về việc hư hỏng để sửa chữa; 

Tiến hành xác định hiện trạng cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu khi có 
yêu cầu của tổ chức, cá nhân; phối hợp với Cục Thuế tỉnh lập biên bản xác định 
hiện trạng của cột bơm xăng dầu và dán tem niên phong số tổng cơ đối với các cửa 
hàng mới phát sinh; 

Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo yêu cầu của 
tổ chức, cá nhân. 

6. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham 
nhũng. 

Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra KH&CN năm 2019 theo Quyết 
định số 186/QĐ-SKHCN ngày 04/12/2018 của Giám đốc Sở KH&CN về việc 
phê duyệt kế hoạch thanh tra KH&CN năm 2019. Dự kiến năm 2019 tổ chức 
triển khai 04 cuộc thanh tra, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Tiêu chuẩn - Đo 
lường - Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Sở hữu trí tuệ; Tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ nghiên cứu khoa học sử dụng nguồn Ngân sách nhà nước; Thanh tra nội bộ 
phòng chống tham nhũng. 

Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư khi 
có phát sinh; xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố 
cáo theo hướng tôn trọng và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, 
bảo vệ lợi ích chung của nhà nước trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật 
và phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao nhận 
thức của cán bộ, nhân dân. 

Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019; Triển khai đồng 
bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng theo 
quy định của pháp luật; Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng. 

7. Hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ 

Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ dài hạn, hàng năm và triển khai thực hiện, tổ 
chức, theo dõi, đánh giá, tổng kết, báo cáo định kỳ về hoạt động của đơn vị; 
Hành chính, quản trị: Quản lý tổ chức bộ máy và quản lý nhân lực theo quy định 
pháp luật, duy trì các hoạt động chuyên môn; Cung ứng vật tư, nguyên vật liệu, 
năng lượng, văn phòng phẩm cho hoạt động chung; Công tác văn thư, lưu trữ; 
Công tác bảo vệ, an ninh trật tự; Phòng cháy chữa cháy; Duy trì hoạt động 
Đảng, đoàn thể trong cơ quan,… 



 17 

Duy trì bộ giống trong phòng thí nghiệm, sưu tầm, nghiên cứu, ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất một số giống cây triển vọng; 

 Xây dựng mô hình Trà Hoa Vàng; Xây dựng mô hình trồng cây Gừng núi 
đá (Zingiber purpureum Roscoe) được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy 
mô tế bào tại tỉnh Lạng Sơn; Nhân giống khoai tây bằng công nghệ nuôi cấy mô 
tế bào trong phòng thí nghiệm và Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây cấp 
giống gốc (khí canh), Siêu nguyên chủng; Xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển 
nông thôn mới tại một số xã nông thôn mới, khó khăn, biên giới trong tỉnh Lạng 
Sơn năm 2018 

Duy trì chuẩn đo lường, kiểm định các phương tiện đo phục vụ công tác 
thanh tra, kiểm tra; tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, thử 
nghiệm các thiết bị điện và làm các nhiệm vụ khác khi được phân công.. Duy trì 
phòng thử nghiệm: Hóa – vi sinh, vật liệu xây dựng và mũ bảo hiểm phục vụ 
công tác thanh tra, kiểm tra; kết hợp đi lấy mẫu thử nghiệm hóa – vi sinh, vật 
liệu xây dựng và mũ bảo hiểm; làm các nhiệm vụ khác khi được phân công 

IV. ĐỀ NGHỊ 

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ: 

Xây dựng cơ chế, chính sách đối với công tác đào tạo, nâng cao trình độ 
quản lý, trình độ nghiên cứu đối với nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ; quy định cụ thể công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng 
đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công 
nghệ công lập tự chủ một phần và tự chủ hoàn toàn kinh phí, để họ yên tâm công 
tác, đồng thời thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác, cống hiến cho 
sự nghiệp nghiên cứu khoa học. 

Tăng nguồn kinh phí đầu tư phát triển khoa học công nghệ cho các địa 
phương, đặc biệt là các tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế, xã hội gặp nhiều khó 
khăn, trong đó có Lạng Sơn. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các địa phương triển khai 
các chương trình như: Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, Chương trình 
hỗ trợ đổi mới công nghệ … 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa 
học – công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm trực thuộc Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Lạng Sơn./. 

 

  Nơi nhận: 
- Vụ phát triển KH&CN địa phương, Bộ KH&CN; 
- VP- HĐND, UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 
     

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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Phụ lục 
 

Phụ lục 1: Thống kê các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN 

được ban hành 

STT Tên văn bản Cơ quan 
ban hành 

Ghi 
chú 

1 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 

của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung Điều 3 

Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 

của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

UBND 

tỉnh 

 

2 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về hoạt động 
sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

UBND 

tỉnh 

 

3 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 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 

UBND 

tỉnh 

 

 

 



 19 

Phụ lục 2: Nguồn nhân lực 
 

2.1. Nguồn nhân lực của Sở 
Số lượng người Đào tạo bồ dưỡng cán 

bộ 
TT Tên đơn 

vị 
Tổng 

số 
Tiến sĩ, 

sau tiến sĩ 
(PGS,GS) 

Thạc 
sĩ 

Đại 
học 

Tổng 
số 

Đào 
tạo 

Bồi 
dưỡng 

nghiệp vụ 

Ghi 
chú 

1 Sở 
KHCN 

71 1 11 50 25 10 15 Năm 
2018 

 
 
2.1. Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh/thành phố 

Số lượng người TT Nguồn nhân lực 
Tổng 

số 
Tiến sĩ, sau 

tiến sĩ 
(PGS, GS) 

Thạc 
sĩ 

Đại 
học 

Khác 
Ghi 
chú 

1 Nguồn nhân lực khoa học 
và công nghệ 

375 4 123 229 19  

2 Nguồn nhân lực nghiên 
cứu khoa học và phát triển 
công nghệ2 

21 0 3 11 7  
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Phụ lục 3: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN 

                                                                                                      Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Danh mục KH TW 
giao 

KH 
UBND 

giao 

Tình hình 
Thực hiện 

Ghi 
chú 

I Kinh phí  ĐTPT KH&CN 0 0 0  

II Kinh phí sự nghiệp KH&CN  13.640,0 13.640,0 13.640,0  

 Trong đó:     

1 Chi nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ. 

6.722,0 6.722,0 6.722,0  

2 Chi cho các nhiệm vụ quản lý 
nhà nước (TĐC, SHTT, TT, CN, 
ATBX...) 

1.988,0 1.988,0 1.988,0  

3 Hoạt động cấp huyện 330,0 330,0 330,0  

4 Chi cho các đơn vị sự nghiệp 4.600,0 4.600,0 4.600,0  

5 Tăng cường tiềm lực, chống 
xuống cấp 

    

6 Chi khác (nêu cụ thể)     

 Tổng số     
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Phụ lục 4: Biểu  tổng hợp  các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh/TP  

Số lượng các đề tài/dự án cấp tỉnh/thành phố phân 
theo các lĩnh vực 

 
 

Năm Khoa 
học tự 
nhiên 

Khoa 
học kỹ 

thuật và 
công 
nghệ 

Khoa 
học y 
dược 

Khoa 
học 

nông 
nghiệp 

Khoa 
học 
xã 
hội 

Khoa 
học 

nhân 
văn 

 
 

Tổng 
số 

Chuyển tiếp 
từ  năm 2017 0 8 2 15 7 0 32 

2018 
0 0 2 10 2 0 14 

 

Phụ lục 5: Biểu tổng hợp các nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia có kinh 
phí Trung ương hỗ trợ (Các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm thực hiện tại địa phương, 
Chương trình Nông thôn miền núi, dự án sản xuất thử nghiệm, Nghị định thư…) 

KP (triệu đồng) 

TT Tên nhiệm vụ 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Trung 
ương hỗ 

trợ  

KP địa 
phương 

Tóm tắt kết quả 

(nếu đã nghiệm 
thu) 

1 

Dự án:“Ứng dụng tiến 
bộ khoa học và công 
nghệ xây dựng mô hình 
trồng cây dược liệu Bảy 
lá một hoa (Paris 
chinensis Franchet) tạo 
vùng sản xuất dược liệu 
tại tỉnh Lạng Sơn” 

36 tháng 
(10/2017 

đến 
9/2020) 

3.540 555,339 

 
 
 
 
 
 

Đang thực hiện 
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Phụ lục 6: Một số kết quả nổi bật 

T
T 

Tên nhiệm 
vụ 

Nội dung nghiên cứu Kết quả đạt được (đóng 
góp vào sự  phát triển KT-

XH địa phương) 

Kinh phí, 
cơ quan 
chủ trì 

Ghi 
chú 

1 Dự án: 
“Ứng dụng 
tiến bộ kỹ 
thuật xây 
dựng mô 
hình thâm 
canh giống 
táo Đài 
Loan (ĐL-
BG1) tại 
huyện Hữu 
Lũng, tỉnh 
Lạng Sơn 
theo hướng 
sản xuất 
hàng hóa” 

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật 
thâm canh cây táo Đài Loan 
phù hợp với điều kiện thực tiễn 
của địa phương.  

- Xây dựng mô hình thâm canh 
táo Đài Loan theo hướng sản 
xuất hàng hóa, quy mô mô hình 
01ha tại huyện Hữu Lũng, tỉnh 
Lạng Sơn.  

- Tổ chức hội nghị đầu bờ giới 
thiệu kết quả mô hình thâm 
canh táo Đài Loan tại huyện 
Hữu Lũng. 

- Tập huấn chuyển giao quy 
trình kỹ thuật trồng, chăm sóc 
táo Đài Loan cho người dân địa 
phương. 

 

- Đã hoàn thiện quy trình kỹ 
thuật thâm canh cây táo Đài 
Loan phù hợp với điều kiện 
thực tiễn của địa phương.  

- Xây dựng được mô hình 
thâm canh táo Đài Loan 
theo hướng sản xuất hàng 
hóa, quy mô mô hình 01ha 
tại huyện Hữu Lũng. Năng 
suất của mô hình tại năm 
thứ 2 đạt 18,3 tấn, dự kiến 
năm thứ 3 năng suất đạt 30 
tấn/ha. 

Kết quả của dự án đã đánh 
giá được sự phù hợp của 
giống táo Đài Loan trên địa 
bàn huyện Hữu Lũng. Mô 
hình đánh giá có hiệu quả 
kinh tế. Kết quả nghiên cứu 
là cơ sở để đưa giống táo 
Đài Loan vào cơ cấu giống 
cây trồng của địa phương. 
Dự án cũng đã tuyên truyển, 
tập huấn chuyển giao quy 
trình kỹ thuật trồng, chăm 
sóc táo Đài Loan cho người 
dân tại địa  phương 

- Viện 
Nghiên cứu 
rau quả 

- Kinh phí: 

593.120.000 
đồng  

 

2 Đề tài: Ứng 
dụng tiến 
bộ kỹ thuật 
xây dựng 
mô hình 
nuôi trồng 
quả thể nấm 
Đông trùng 
hạ thảo loài 
Cordyceps 
militaris tại 
tỉnh Lạng 
Sơn 

- Tiếp nhận công nghệ nuôi 
trồng quả thể nấm đông trùng 
hạ thảo loài Cordyceps militaris  

- Xây dựng mô hình nuôi trồng 
quả thể nấm đông trùng hạ thảo 
loài Cordyceps militaris từ 
khâu giống đến khi thu hoạch 
quả thể.  

- Nghiên cứu nuôi trồng quả 
thể nấm đông trùng hạ thảo loài 
Cordyceps militaris trên môi 
trường sử dụng nguyên liệu sâu 
chít tại Lạng Sơn.  

- Tổ chức hội thảo đánh giá 
hiệu quả nuôi trồng quả thể 
nấm đông trùng hạ thảo. 

Đề tài đã đào tạo được đội 
ngũ cán bộ tiếp nhận được 
công nghệ và ứng dụng xây 
dựng thành công mô hình 
nuôi trồng quả thể nấm 
đông trùng hạ thảo loài 
Cordyceps militaris tại tỉnh 
Lạng Sơn. Đề tài là cơ sở để 
chuyển giao thành tựu 
nghiên cứu khoa học vào 
sản xuất, góp phần nâng cao 
hiệu quả sản xuất. 

Tuyên truyền được kết quả 
nghiên cứu và hiệu quả của 
mô hình đến người dân địa 
phương. 

Trung tâm 
Ứng dụng, 
phát triển 
khoa học - 
công nghệ 
và đo lường, 
chất lượng 
sản phẩm. 

- Kinh phí: 

621.246.000 
đồng 

 

3 Đề tài: Giải 
pháp nâng 
cao chất 

- Điều tra, khảo sát thực trạng 
dạy học tiếng Anh theo hướng 
tiếp cận năng lực ở một số 

Kết quả của đề tài đã xây 
dựng và thực nghiệm một số 
giải pháp nâng cao chất 

Trường Cao 
đẳng sư 
phạm Lạng 
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T
T 

Tên nhiệm 
vụ 

Nội dung nghiên cứu Kết quả đạt được (đóng 
góp vào sự  phát triển KT-

XH địa phương) 

Kinh phí, 
cơ quan 
chủ trì 

Ghi 
chú 

lượng dạy 
học Tiếng 
Anh theo 
hướng tiếp 
cận năng 
lực học sinh 
Trung học 
cơ sở trên 
địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn 

trường THCS trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn; 

- Nghiên cứu đánh giá thực 
trạng dạy học tiếng Anh ở 
trường THCS theo hướng tiếp 
cận năng lực học sinh; 

- Nghiên cứu đề xuất các giải 
pháp: Nâng cao năng lực tiếng 
Anh cho giáo viên THCS; Giải 
pháp rèn năng lực tự học tiếng 
Anh cho học sinh THCS; Xây 
dựng mô hình tiếng Anh cộng 
đồng ở các trường THCS; Bồi 
dưỡng nâng cao năng lực dạy 
học tiếng Anh; Kiểm tra đánh 
giá theo  hướng tiếp cận năng 
lực người học; 

- Đề xuất phương pháp xây 
dựng mô hình tiếng Anh cộng 
đồng ở trường THCS; 

- Tổ chức hội thảo khoa học, 
tập huấn cho nhóm mục tiêu; 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả 
dạy  học thực nghiệm và tổ 
chức thí điểm mô hình tiếng 
Anh  cộng đồng. 

lượng dạy học tiếng Anh là 
cơ sở khẳng định các 
phương pháp dạy học tiếng 
Anh theo hướng tiếp cận 
năng lực đem lại hiệu quả 
khả quan trên đối tượng học 
sinh THCS trên địa bàn tỉnh, 
kết quả của đề tài có thể áp 
dụng tại các trường THCS 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sơn 

- Kinh phí: 

299.850.000 

Đồng 

 

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

- Khảo sát 1km đường, khoan 
địa chất 10 lỗ, ép tĩnh 20 điểm 
tại hiện trường để đánh giá 
cường độ mặt đường, độ chặt 
K, CBR của mặt đường; 

- Tiến hành trong phòng thí 
nghiệm: 

+ Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý 
các mẫu trên nền đường cũ, tro 
bay theo chỉ tiêu hóa học; 

+ Thí nghiệm các mẫu phối 
trộn đất nền đường cũ với xi 
măng + tro bay theo các tỉ lệ 
khác nhau. 

- Thiết kế và thi công 1km 
đường tại hiện trường với các  
kết cấu khác nhau; 

- Xây dựng quy trình, chỉ dẫn 
kỹ thuật và chuyển giao công 
nghệ. 

 

Thiết kế và thi công 1km 
đường  liên huyện ĐH90 

tại thị trấn Đô Lương – Vân 
Nham, huyện Hữu Lũng, 
tỉnh Lạng Sơn. 

Kết quả nghiên cứu đã giảm 
suất đầu tư 1km đường giao 
thông nông thôn. Việc sử 
dụng các vật liệu tại địa 
phương như xi măng, tro 
bay, cát xay, đặc biệt là tro 
bay nhà máy nhiệt điện Na 
Dương tại địa phương, vừa 
giảm chi phí, đồng thời làm 
giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường. 

  Kết quả của đề tài là cơ sở 
ứng dụng có hiệu quả vào 
ngành giao thông, đặc biệt 
là trong xây dựng đường 
giao thông nông thôn trên 
địa bàn tỉnh. 

Viện kỹ 
thuật xây 
dựng hạ 
tầng. 

- Kinh phí: 

799.947.000 

Đồng 
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Phụ lục 7: Biểu số liệu về công tác quản lý công nghệ 

STT Nội dung công việc Số lượng Các lĩnh vực công 

nghệ thẩm định 

1 Thẩm định dự án đầu tư 32 Thuộc da, lắp ráp 
xe điện, trang trại 
nuôi bò , lợn, sx 
VLXD, sx thiết bị 
điện, xử lý rác thải 
sinh hoạt, sx rau an 
toàn. 

2 Thẩm định hợp đồng chuyển giao 
công nghệ 

0  

3 Giám định công nghệ 0  

4 Đánh giá trình độ công nghệ 0  

  

Phụ lục 8: Biểu số liệu về công tác quản lý an toàn bức xạ 

STT Nội dung công việc Số lượng Ghi chú 

1 Hướng dẫn hồ sơ cấp phép cho các cơ sở 21  

2 Thẩm định, cấp phép hoạt động cho các 
cơ sở đạt tiêu chuẩn An toàn bức xạ  

20  

3 Số lượng thiết bị bức xạ có trên địa bàn:  

- Trong Y tế: 68 

- Trong Công nghiệp: 01 

69  

4 Số thiết bị được gắn chíp 0  
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Phụ lục 9: Số liệu thống kê về Sở hữu trí tuệ, sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật và thông tin KH&CN 

STT Nội dung công việc Số lượng Ghi chú 

1 Hoạt động SHTT 

Số đơn đăng ký 

 Cục SHTT quản lý 

- Số văn bằng được cấp  Cục SHTT quản lý 

- Số sáng kiến, CTKT được công nhận 18  

- Số sáng kiến, CTKT được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ phát triển 

0  

2 Hoạt động thông tin 3.600  

- Số ấn phẩm thông tin phát hành  3.600 2100 cuốn bản tinh 
KHCN + 1500 cuốn  
lịch KHCN 

- Số bài báo KH 0  

 

Phụ lục 10: Số liệu về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

TT Nội dung công việc Số lượng, đơn vị tính Ghi chú 

1 Số phương tiện đo được kiểm 
định nhà nước 

61 PTĐ  

2 Số lượng mẫu thử nghiệm 34 mẫu  

3 Số doanh nghiệp, đơn vị hành 
chính được áp dụng các hệ thống 
quản lý chất lượng tiên tiến 

166 đơn vị hành chính  

4 Số tiêu chuẩn, quy chuẩn được 
công bố áp dụng 

0  

  

Phụ lục 11: Thống kê hoạt động thanh tra  

TT Nội dung Số lượng 

1 Số lần thanh tra trong năm 04 

2 Số vụ vi phạm phát hiện và xử lý 03 

3 Số tiền xử phạt (nếu có) 10.000.000 đồng 
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