
UỶ BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         

Số:79/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày   10 tháng 01  năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ 

 
 

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 và hướng dẫn 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       
76/TTr-SKHCN ngày 28/12/2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện đối với 13 đề tài, dự án khoa học và 
công nghệ như danh mục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm phối hợp với 
các tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng, nhân 
rộng kết quả vào thực tiễn theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ, thủ trưởng cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài và các tổ chức, cá nhân liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

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

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

  Hồ Tiến Thiệu  
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DANH MỤC 
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ   

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    /01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 
 

TT Tên đề tài, dự án Cơ quan chủ 
trì thực hiện 

Chủ nhiệm đề 
tài, dự án 

Nghiệm 
thu, xếp 

loại 
nhiệm vụ 

1  Dự án: Ứng dụng chế 
phẩm sinh học FITO-
BIOMIC RR xử lý rơm 
và phụ phẩm trong 
nông nghiệp thành 
phân hữu cơ tại tỉnh 
Lạng Sơn 

Trung tâm 
Ứng dụng tiến 
bộ khoa học 
và công nghệ 
Lạng Sơn. 

Cử nhân 

Bế Văn Đức 

Đạt yêu 
cầu 

2  Đề tài: Nghiên cứu đặc 
điểm sinh học của loài 
sâu Róm hại Thông Mã 
Vĩ và đề xuất các biện 
pháp phòng trừ tại 
Lạng Sơn 

Chi cục Kiểm 
Lâm tỉnh Lạng 
Sơn 

Thạc sỹ 

Nguyễn Thùy 
Linh 

Đạt yêu 
cầu 

3  Dự án: Xây dựng mô 
hình ứng dụng công 
nghệ cao cho một số 
loại cây trồng trong nhà 
lưới, nhà kính tại tỉnh 
Lạng Sơn 

Trung tâm 
Ứng dụng tiến 
bộ khoa học 
và công nghệ 
Lạng Sơn. 

Thạc sỹ 

Nguyễn Mạnh 
Tường 

Đạt yêu 
cầu 

4  Dự án: Xây dựng mô 
hình nuôi lợn nái Móng 
Cái tại huyện Bình Gia, 
tỉnh Lạng Sơn 

Phòng Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông 
thôn huyện 
Bình Gia. 

Kỹ sư 

Nông Ngọc Thắng 

Đạt yêu 

cầu 

 

5  Đề tài: Nuôi thử 
nghiệm Cá Trắm đen 
thương phẩm trong ao 
tại Lạng Sơn 

Trung tâm 

Thủy sản Lạng 

Sơn 

 

Thạc sỹ 

Nguyễn Thanh 
Tùng 

Đạt yêu 

cầu 
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TT Tên đề tài, dự án Cơ quan chủ 
trì thực hiện 

Chủ nhiệm đề 
tài, dự án 

Nghiệm 
thu, xếp 

loại 
nhiệm vụ 

6  Đề tài: Nghiên cứu 
nhân giống Khoai môn 
bằng phương pháp nuôi 
cấy mô tế bào và xây 
dựng mô hình thâm 
canh tổng hợp 

Trung tâm 
Ứng dụng tiến 
bộ khoa học 
và công nghệ 
Lạng Sơn 

Kỹ sư 

Thi Văn Hạt 

Đạt yêu 

cầu 

 

7  Đề tài: Nghiên cứu xây 
dựng mô hình đường 
băng cây xanh cản lửa 
phục vụ phòng, chống 
cháy rừng 

Chi cục Kiểm 
lâm tỉnh Lạng 
Sơn 

 

Thạc sỹ 

Nguyễn Thị Kim 
Loan 

Đạt yêu 

cầu 

 

8  Đề tài: Khảo nghiệm 
một số giống Bạch đàn 
mới năng suất, chất 
lượng cao tại Lạng Sơn 

Chi cục Kiểm 
lâm tỉnh Lạng 
Sơn 

 

Kỹ sư 

Hoàng Mạnh 
Chức 

 

Đạt yêu 

cầu 

 

9  Dự án: Xây dựng nhãn 

hiệu tập thể "Văn 

Lãng" cho quả Hồng 

Vành Khuyên của 

huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn huyện 

Văn Lãng 

Kỹ sư  

Đinh Long Xuyên 

Đạt yêu 

cầu 

 

10   Đề tài: Nghiên cứu áp 

dụng khoa học kỹ thuật 

để sản xuất Men lá 

chân truyền Mẫu Sơn 

và cải tiến thiết bị 

chưng cất nhằm gìn giữ 

và nâng cao chất lượng 

Rượu Mẫu Sơn 

Hiệp hội Rượu 

Mẫu Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn  

Kỹ sư 

 Đoàn Quyết 

Chiến 

Đạt yêu 

cầu 

 

11  Đề tài: Nghiên cứu chế tạo 

máy gieo hạt phù hợp với 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Đại học Bách 

Khoa Hà Nội 

Tiến sỹ 

Đinh Văn Hải 

Đạt yêu 

cầu 
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TT Tên đề tài, dự án Cơ quan chủ 
trì thực hiện 

Chủ nhiệm đề 
tài, dự án 

Nghiệm 
thu, xếp 

loại 
nhiệm vụ 

12  Đề tài: Một số giải 

pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động điều tra các 

vụ mua bán người qua 

biên giới tỉnh Lạng Sơn 

Công an tỉnh Trung tá  

Hoàng Việt Châu 

Đạt yêu 

cầu 

 

13  Đề tài: Một số giải 

pháp nhằm ngăn chặn, 

hạn chế tình trạng công 

dân Lạng Sơn xuất 

cảnh trái phép qua biên 

giới Lạng Sơn  

Công an tỉnh Trung tá 

Đinh Văn Hùng 

Đạt yêu 

cầu 

 

 
(Ấn định Danh mục có 13 đề tài, dự án)./. 
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