
           UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ GIANG 

  

 Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Hà Giang, ngày       tháng      năm 2023      

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả 07 đề tài khoa học và công nghệ đã được 

 Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật 

tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, ngày 27/01/2014 của Chính phủ về quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ. 

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

21/TTr-SKHCN, ngày 10 tháng 01 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận kết quả 07 đề tài khoa học và công nghệ đã được Hội đồng 

khoa học tỉnh nghiệm thu (Chi tiết theo phụ đính kèm). 

 Điều 2. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm công bố, bàn 

giao kết quả cho Thủ trưởng các sở, ngành liên quan Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện thành phố để quản lý, tuyên truyền, ứng dụng và mở rộng kết quả các đề tài 

khoa học và công nghệ vào phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc 

phòng của địa phương. 

 Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, 

Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các 

đơn vị chủ trì các đề tài, dự án khoa học và công nghệ được nghiệm thu căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh phụ trách; 

- CVP, PVP UBND tỉnh theo dõi; 

- Lưu: VT, KTTH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Gia Long 



Phụ lục: DANH MỤC 07 ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ  
  

( Kèm theo Quyết định số            /QĐ- UBND  ngày       /01/2023 của UBND tỉnh Hà Giang) 

 

TT Tên Đề tài, Dự án 

Đơn vị thực 

hiện/Chủ 

nhiệm ĐT 

Thời gian 

thực hiện 

  

Kết quả đạt được 
Kết quả 

nghiệm thu 

Giao đơn vị 

ứng dụng 

vào sản xuất 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Nghiên cứu, xây dựng 

hệ thống thông tin 

khoa học và công 

nghệ phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Hà Giang 

MS: ĐTKH.HG-07/20 

Đoàn Thanh 

Hải/Trung 

tâm Địa tin 

học-Trường 

Đại học Nông 

Lâm Thái 

Nguyên 

2020-2022 

- Báo cáo tổng hợp; báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài 

- Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và thu thập dữ liệu về khoa 

học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

- Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang 

- Hệ thống chức năng, phần mềm phục vụ công tác quản lý 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

- Quy chế vận hành và phân quyền quản lý sử dụng hệ thống 

Khá 

- Sở KH&CN;               

- UBND các 

huyện, thành 

phố 

2 

Nghiên cứu, ứng dụng 

KHCN điều chế dung 

dịch vệ sinh phụ nữ từ 

dịch chiết chè xanh và 

nghệ vàng tại Hà Giang” 

MS: ĐTKH.HG-05-20        

Bùi Lan 

Anh/Công ty 

TNHH MTV 

Việt Ang 

GACP 

2020-2022 

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài. 

- Báo cáo tình hình viêm nhiễm đường sinh dục dưới tại Hà 

Giang 

- Báo cáo thành phần các loại dung dịch vệ sinh phụ nữ tại Hà 

Giang (các loại, thành phần, nơi sản xuất…các loại phụ nữ Hà 

Giang ưa dùng). 

- Báo cáo việc xác định, lựa chọn vùng (nơi mua) chè, nghệ 

vàng an toàn đủ điều kiện làm nguyên liệu sản xuất dung dịch 

vệ sinh phụ nữ 

- Báo cáo kết quả nghiên cứu lựa chọn nồng độ dung dịch chiết 

chè xanh và Curcumin 

- Sản phẩm được kiểm định chất lượng do Tổng cục đo lường 

chất lượng Việt Nam cấp  

- Báo cáo đánh giá hiệu quả của dung dịch vệ sinh phụ nữ trong 

phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh vệ sinh đường sinh dục dưới 

- Logo, tem nhãn, bao bì sản phẩm, mã vạch, mã vùng. 

- 2.500 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ (100ml/chai) 

- 01 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí Khoa học công 

nghệ Đại học Thái Nguyên 

Đạt  Sở Y tế  



3 

Nghiên cứu, bảo tồn, 

khai thác và phát triển 

bền vững cây chè 

Shan tuyết cổ thụ trên 

địa bàn tỉnh Hà Giang 

MS: ĐTKH.HG-01/19 

Giang Đức 

Hiệp/Chi cục 

Trồng trọt và 

BVTV 

2019-2022 

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài. 

- 1.324 cây chè cổ thụ đầu dòng (chè Shan tuyết cổ thụ) 

- 01 Quần thể chè Tây Côn Lĩnh được công nhận quần thể di sản 

- Báo cáo đánh giá hiện trạng, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của 

vùng chè Shan tuyết cổ thụ của tỉnh Hà Giang 

- Mô hình thâm canh, chăm sóc chè Shan tuyết cổ thụ (5 ha). 

- Đào tạo tập huấn 100 lượt người 

- Báo cáo đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để bảo tồn, khai 

thác và phát triển cây chè Shan tuyết cổ thụ gắn với phát triển du lịch 

Khá 

- Sở Nông nghiệp 

& PTNT 

- UBND các 

huyện Hoàng Su 

Phì; Xín Mần; 

Quang Bình 

4 

Nghiên cứu xây dựng 

mô hình  

đào tạo kép gắn với giải 

quyết việc làm cho học 

sinh sau tốt nghiệp  

tại các cơ sở đào tạo 

nghề tỉnh Hà Giang” 

MS: ĐTXH.HG-02/20 

Nguyễn Minh 

Tuấn/ 

Trường Cao 

đẳng KT&CN 

tỉnh Hà Giang 

 

2020-2022 

- Báo cáo tổng kết đề tài 

- Báo cáo mô hình đào tạo gắn giải quyết việc làm cho học sinh 

sau tốt nghiệp các nghề: Công nghệ ô tô; Chăn nuôi Thú y; May 

thời trang tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn hiện nay 

- Báo cáo thực trạng về mô hình đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh 

Hà Giang 

- 03 mô hình đào tạo kép cho 03 nghề: Công nghệ ô tô; Chăn 

nuôi Thú y; May thời trang 

- Bộ Chương trình đào tạo nghề: Công nghệ ô tô; Chăn nuôi Thú 

y; May thời trang. 

-150 học sinh có việc làm (chiếm 75% tổng số học sinh được đào 

tạo) 

- 70 cán bộ, giáo viên được tập huấn chương trình đào tạo nghề 

gắn giải quyết việc làm. 

Khá 

-Trường Cao 

đẳng KT&CN 

tỉnh Hà Giang 

-Trường Trung 

cấp nghề dân tộc 

nội trú huyện 

Bắc Quang 

 

5 

Nghiên cứu thử nghiệm 

lựa chọn công nghệ thi 

công nhằm bảo tồn di 

sản kiến trúc nhà truyền 

thống dân tộc Mông trên 

cao nguyên đá Đồng 

Văn 

Mã số: ĐTKH.HG-

04/20                                        

Viện Địa chất 

– Viện Hàn 

lâm Khoa học 

và Công nghệ 

VN 

Chủ nhiệm đề 

tài: Nguyễn 

Mạnh Tùng 

2020 -2022 

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài 

- Báo cáo hiện trạng xây dựng và sử dụng nhà trình tường trên 

cao nguyên đá Đồng Văn, Phân tích ảnh hưởng của tính chất 

hóa lý vật liệu đất tới độ bền của nhà trình tường tại 4 huyện 

cao nguyên đá Đồng Văn. Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của 

nguồn nguyên liệu khoáng hoạt tính từ các thành tạo địa chất 

khác nhau đến độ bền của tường trình 

- Báo cáo: Phân tích, đề xuất định hướng lựa chọn vật liệu đất 

đắp phục vụ công tác xây dựng nhà trình tường trên cao nguyên 

đá Đồng Văn. Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của tỷ lệ phối 

trộn giữa nguyên liệu khoáng và cốt liệu thô khác nhau cho vật 

liệu đất trình tường. Tổng quan về công nghệ, thiết bị cho công 

đoạn trình tường. Xây dựng phương án về địa điểm, vật liệu và 

quy mô công trình thử nghiệm 

Khá 

- UBND 04 

huyện vùng cáo.  

- Sở Xây dựng 



- Phân tích, đề xuất giải pháp nghiền và phối trộn vật liệu phục 

vụ công đoạn trình tường. 

- Sơ đồ phân bố vật liệu đất xây dựng nhà trình tường nổi bật về 

chất lượng và trữ lượng tại huyện Đồng Văn và huyện Mèo Vạc 

- Tài liệu hướng dẫn lựa chọn, pha trộn vật liệu và thi công nhà 

trình tường. 

- Bản vẽ thiết kế mô hình nhà trình tường 

- Mô hình nhà trình tường phù hợp với văn hóa người Mông tại 

Đồng Văn xã Sủng Là huyện Đồng Văn 

6 

Điều tra, đánh giá nguồn 

gen cá chép bản địa nuôi 

ruộng tại một số huyện 

của tỉnh Hà Giang Mã 

số: 

ĐTKH.HG-07/2021 

Chủ nhiệm đề 

tà: Nguyễn 

Văn Tùng 

Trung tâm 

Đào tạo, 

Nghiên cứu và 

Phát triển 

Thủy sản  

 

2021 -2022 

 

- Báo cáo điều tra phân bố nguồn gen cá chép nuôi ruộng ở khu 

vực điều tra tại tỉnh Hà Giang 

- Kết quả về phân loại bằng hình thái và chỉ thị DNA  loài cá 

chép nuôi ruộng của tỉnh Hà Giang 

- Kết quả phân tích potein tổng số, chất béo tổng số, tro tổng số, 

hàm ẩm, thành phần acide amin 

- Thuần hóa 300 cá thể cá chép thu thập từ vùng nghiên cứu của 

tỉnh Hà Giang 

- Báo cáo tổng kết thực hiện đề tài 

- Số hóa DNA của cá chép bản địa Hà Giang Công bố trên ngân 

hàng gen 

Khá 

- UBND  huyện 

Hoàng Su Phì, 

Xín Mần, Bắc 

Quang, Quang 

Bình , Vị 

Xuyên;  

- Sở Nông 

nghiệp & PTNT. 

7 

Nghiên cứu, đề xuất giải 

pháp phát huy giá trị 

cảnh quan nội trội và 

hình thái tổ chức không 

gian định cư, sản xuất 

của các dân tộc vùng 

huyện Bắc Quang. 

Mã số: 

ĐTXH.HG-01/2022 

 

 

 

Ths. KTS Đỗ 

Thanh Tùng 

Viện kiến trúc 

Quốc Gia – 

Bộ Xây dựng 

 

 

4-2022 

10- 2022 

- Báo cáo tổng hợp Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát huy giá 

trị cảnh quan nội trội và hình thái tổ chức không gian định cư, 

sản xuất của các dân tộc vùng huyện Bắc Quang 

- Hồ sơ giá trị và các giải pháp phát huy giá trị cảnh quan nội 

trội và hình thái tổ chức không gian định cư, sản xuất của một 

số dân tộc huyện Bắc Quang. 

- Kịch bản về phát huy giá trị cảnh quan vào 01 cảnh quan cụ thể tại 

huyện Bắc Quang ( Hồ Quang Minh) kèm hình vẽ, sơ đồ minh họa 

Khá  

- UBND huyện 

Bắc Quang. 

- Sở Xây dựng. 
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