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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra về khoa học và công nghệ đối với Viện Khoa học Kỹ thuật 

Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc trong việc thực hiện dự án “Ứng dụng 

tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển vùng sản xuất chè  

hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn” 

 

Thực hiện Quyết định số 47/QĐ - SKHCN ngày 13 tháng 4 năm 2022 của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn thanh tra về khoa học và công 

nghệ đối với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc trong 

việc thực hiện dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển vùng sản 

xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn.  

Từ ngày 22/4/2022 đến ngày 27/5/2022, Đoàn thanh tra Sở Khoa học và 

Công nghệ đã tiến hành thanh tra về khoa học và công nghệ đối với Viện Khoa 

học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc trong việc thực hiện dự án: 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển vùng sản xuất chè hàng hóa tại 

tỉnh Bắc Kạn. Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với cơ quan chủ 

trì, chủ nhiệm dự án, tiến hành kiểm tra hồ sơ và xác minh trực tiếp các nội dung 

thanh tra. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 06/6/2022 của Trưởng đoàn thanh tra,  

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn kết luận thanh tra như sau: 

I. Khái quát chung. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm 

nghiệp miền núi phía Bắc. Địa chỉ: Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Ngọc Bình. 

- Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển vùng sản xuất chè 

hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn” được phê duyệt theo Quyết định số 363/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt nội dung thuyết 

minh và dự toán kinh phí. Thời gian thực hiện 36 tháng, từ tháng 01/2019 đến 

hết tháng 12/2021. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 11.743.715.000 đồng, trong 

đó: Kinh phí sự nghiệp khoa học là 4.457.216.000 đồng, nguồn khác (dân, hợp 

tác xã) đóng góp là 7.286.500.000 đồng. Địa điểm triển khai mô hình tại xã Như 

Cố, xã Quảng Chu của huyện Chợ Mới, xã Mỹ Phương của huyện Ba Bể. 

- Mục tiêu chung của dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo, xây dựng 

vùng nguyên liệu và chế biến sản phẩm phục vụ phát triển sản xuất chè hàng hóa 

tại các huyện Ba Bể và huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. 
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- Hợp đồng thực hiện dự án số 05/HĐ-KHCN ngày 24/5/2019 giữa Sở 

Khoa học và Công nghệ  với Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi 

phía Bắc. 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh. 

1. Kiểm tra về điều kiện của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án và hồ sơ về 

trình tự, thủ tục đề xuất, xét hồ sơ dự án. 

a) Điều kiện của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án: 

- Tổ chức chủ trì có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp 

với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Quyết định số 

3407/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc Thành lập Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía 

Bắc; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ, số đăng ký A-543 

ngày 14/9/2006. 

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trình độ 

và chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu: TS. Nguyễn Ngọc Bình, trình 

độ tiến sĩ tốt nghiệp năm 2016. 

b) Hồ sơ về trình tự, thủ tục đề xuất, xét hồ sơ dự án 

- Hồ sơ đề xuất: Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển 

vùng sản xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn” do Viện Khoa học kỹ thuật nông 

nghiệp miền núi phía Bắc đề xuất và Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc bổ sung, điều chỉnh nội 

dung Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh  

Bắc Kạn về việc phê duyệt nhiệm cụ khoa học và công nghệ triển khai đợt 1 

năm 2019. 

- Xét hồ sơ dự án: Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển 

vùng sản xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn” được tổ chức hợp xét duyệt thuyết 

minh dự án ngày 10/10/2018 (Hội đồng thành lập theo Quyết định số 82/QĐ-

SKHCN ngày 25/9/2018); thẩm định nội dung và kinh phí dự án khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh ngày 10/01/2019 (Tổ thẩm định thành lập theo Quyết định số 

03/QĐ-SKHCN ngày 07/01/2019); họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ 

nghiệm thu cấp tỉnh vào ngày 04/3/2022 (Hội đồng thành lập theo Quyết định số 

18/QĐ-SKHCN ngày 17/02/2022), dự án đạt 91 điểm, xếp loại Xuất sắc. 

2. Kiểm tra hồ sơ việc thực hiện các nội dung của dự án: 

Dự án đã triển khai 05 nội dung,  các nội dung đạt mục tiêu theo thuyết 

minh dự án đã được phê duyệt, cụ thể: 

- Nội dung 1: Xây dựng mô hình 20ha chè thâm canh theo hướng 

VietGAP: 

Đã xây dựng mô hình 20 ha chè thâm canh theo hướng Vietgap, với 71 hộ 

tham gia, cụ thể: Tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể: 10ha/17hộ (gồm các giống 
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chè LDP1, Trung du); tại xã Như Cố, huyện Chợ Mới: 10ha/54 hộ (giống 

LDP1). Áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh chè theo tiêu chuẩn VietGap 

đã làm tăng mật độ búp, khối lượng búp, tăng số lứa hái, năng suất, chất lượng 

chè tăng lên đáng kể so với trước khi thực hiện mô hình và so với đối chứng 19-

20% (huyện Chợ Mới), 57,02% (Ba Bể); đã hoàn thành cấp chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn sản xuất chè theo VietGAP cho 23,55 ha/20 ha mô hình thâm canh của dự 

án (vượt 3,55 ha so với mục tiêu dự án). 

- Nội dung 2: Xây dựng mô hình 05 ha thâm canh chè theo hướng hữu cơ: 

Đã xây dựng mô hình 05ha/08 hộ tham gia tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể 

(giống LDP1). Mô hình sản xuất chè hữu cơ đã tăng lứa hái, mật độ búp qua các 

năm, đến năm thứ 3 mật độ búp tăng 67,53% so với trước khi thực hiện dự án và 

63,49% so với sản xuất đại trà; năng suất tăng 30,56% so với trước khi thực hiện 

dự án, tăng 29,48% so với sản xuất đại trà. 

- Nội dung 3: Xây dựng mô hình 12ha chè giống mới chất lượng cao: 

Đã xây dựng mô hình trồng 12ha chè giống mới (Kim tuyên, PH8)/29 hộ 

tham gia. Trong đó, xã Mỹ Phương: 05ha/08 hộ trồng mới theo hướng VietGap 

(03 ha giống Kim tuyên, 02 ha giống PH8), 02ha theo hướng hữu cơ (giống 

PH8); xã Quảng Chu: 05ha/18 hộ tham gia trồng mới theo hướng VietGap (03 

ha giống Kim tuyên, 02 ha giống PH8). Các giống chè sinh trưởng, phát triển 

tốt, phù hợp với điều kiện địa phương, chè bắt đầu cho thu hoạch và cho năng 

suất cao. 

- Nội dung 4: Xây dựng mô hình chế biến 03 sản phẩm mới: Thực hiện lắp 

đặt hệ thống thiết bị chế biến và bàn giao thiết bị máy móc, chuyển giao các quy 

trình công nghệ chế biến sản phẩm chè đặc sản (chè xanh thơm, chè sợi, chè 

Ngân kim) cho 02 HTX: 

+ Hợp tác xã chè Mỹ Phương, huyện Ba Bể đã tiếp nhận thiết bị máy móc: 

01 máy tạo hình chè Ngân Kim; 01 tủ sấy chè; 01 máy đốn chè; 01 máy phun 

thuốc chè;  

+ Hợp tác xã Nông nghiệp thanh niên Như Cố, huyện Chợ Mới đã tiếp 

nhận thiết bị máy móc: 01 máy tạo hình chè Ngân Kim; 01 tủ sấy chè; 01 máy in 

ngày sản xuất, hạn sử dụng; 01 máy xới đất; 01 máy phun thuốc; 

Hai HTX đã tiếp nhận các quy trình công nghệ và chế biến 03 sản phẩm 

chè với 600 kg, trong đó (100 kg chè Ngân kim, 200kg chè Sợi, 300 kg chè 

Xanh thơm). Các sản phẩm chè chế biến đạt chất lượng theo tiêu chuẩn, đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các sản 

phẩm chè chế biến theo phương pháp truyền thống của địa phương. 

- Nội dung 5: Đào tạo, tập huấn và tổ chức hội thảo, hội nghị:  
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Đã đào tạo cho 10 kỹ thuật viên của 02 HTX và tập huấn 400 lượt người tại 

vùng triển khai dự án. Sau khi được đào tạo, tập huấn cơ bản các học viên đã 

nắm được quy trình kỹ thuật thâm canh, chế biến chè; các kỹ thuật viên đã làm 

chủ được quy trình công nghệ chế biến 03sản phẩm chè dự án. 

3. Kiểm tra hồ sơ, chứng từ và xác minh thực tế để đối chiếu với hồ sơ, 

chứng từ cho các hoạt động:  

3.1. Kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài chính 

a) Nội dung thanh toán tiền công khoa học 

- Cơ quan chủ trì đã phân công, cử các thành viên tham gia hướng dẫn kỹ 

thuật tại các mô hình thâm canh (20ha theo hướng VietGap, 05 ha theo hướng 

hữu cơ), mô hình trồng mới (12 ha) và mô hình chế biến (03 sản phẩm chè chất 

lượng cao) triển khai trên địa bàn 03 xã là xã Mỹ Phương của huyện Ba Bể, xã 

Như Cố và xã Quảng Chu của huyện Chợ Mới. 

- Các giống chè sinh trưởng, phát triển tốt, sản phẩm chế biến có giá và 

hiệu quả kinh tế tăng cao hơn trước khi chưa thực hiện mô hình theo hướng 

VietGap, hữu cơ. 

b) Nội dung lớp đào tạo tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè -xã Phú 

Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ:  

- Cơ quan chủ trì đã tổ chức 01 lớp đào tạo cho 10 kỹ thuật viên của 02 hợp 

tác xã tham gia trong thời gian 30 ngày.  

- Các học viên của 02 Hợp tác xã  nắm được quy trình chế biến chè, làm chủ 

được quy trình công nghệ chế biến 03 sản phẩm chè (chè xanh thơm, chè Ngân Kim, 

chè sợi). 

c) Nội dung tập huấn:  

- Cơ quan chủ trì đã tổ chức 08 lớp tập huấn với 400 lượt người trong 02 năm 

2019-2020 tại vùng triển khai dự án xã Mỹ Phương, Quảng Chu, Như Cố tham gia. 

- Các học viên cơ bản nắm bắt được các quy trình kỹ thuật thâm canh, trồng, 

chăm sóc mô hình theo hướng VietGap và hướng hữu cơ. 

3.2. Kiểm tra, xác minh thực tế:  

a) Nội dung thanh toán tiền công khoa học 

Tất cả các thành viên tham gia thực hiện dự án được phân công tham gia 

chỉ đạo  hướng dẫn kỹ thuật về trồng, chăm sóc, chế biến tại các mô hình đầy 

đủ. Tuy nhiên có đồng chí Thủy và đồng chí Vân tham gia hướng dẫn chỉ đạo 

còn thiếu số công là 78 công. 

b) Nội dung lớp đào tạo tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè -xã Phú 

Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ:  

Ban chủ nhiệm dự án tổ chức 01 lớp đào tạo kỹ thuật viên trồng trọt, chế biến 

chè chất lượng cao với 10 kỹ thuật viên của 02 hợp tác xã (Mỹ Phương, thanh niên 



5 

 

Như cố) tham gia đào tạo trong vòng 30 ngày, tuy nhiên có 04 kỹ thuật viên tham gia 

đào tạo 25 ngày 

c) Nội dung tập huấn:  

Ban chủ nhiệm dự án đã tổ chức 08 lớp tập huấn, mỗi lớp tổ chức 04 ngày/lớp 

với tổng số 400 lượt hộ dân tham gia, tuy nhiên một số lớp/08 lớp có 14 hộ dân tham 

gia thời gian tập huấn 02 ngày. 

III. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra. 

1.Về ưu điểm 

- Cơ quan chủ trì đã hoàn thành các nội dung, đạt mục tiêu theo thuyết 

minh dự án được phê duyệt, được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh họp ngày 

04/3/2022 (Hội đồng thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-SKHCN ngày 

17/02/2022), chấm dự án đạt 91 điểm, xếp loại Xuất sắc. 

- Nhờ áp dụng các quy trình kỹ thuật của dự án chuyển giao đã làm cho 

cây chè ở các vùng triển khai dự án sinh trưởng, phát triển tốt, có năng suất, chất 

lượng tăng lên rõ rệt, giá bán cao hơn trước khi chưa triển khai dự án đã góp 

phần tăng thu nhập cho người dân. 

- Cơ quan chủ trì đã có nhiều nỗ lực trong việc cấp phân bón, bầu cây 

giống, bố trí thành viên tham gia hướng dẫn, chỉ đạo kỹ thuật tại các mô hình 

thâm canh, trồng mới và chế biến tại các vùng triển khai dự án. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Do số hộ tham gia dự án đông vì vậy cán bộ chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật 

đi lần lượt đến mô hình của từng hộ hướng dẫn chỉ đạo kỹ thuật trồng, chăm sóc, 

chế biến nên các hộ dân không nhớ rõ tên cán bộ đến hướng dẫn kỹ thuật. 

- Danh sách các hộ tham gia các lớp tập huấn còn có một số người dân 

tham gia thời gian lên lớp chưa đầy đủ, bảng kê lớp tập huấn còn một số nhầm 

lẫn về tên hộ tham gia 

- Một số học viên tham gia lớp đào tạo tại Viện chè ở Phú Thọ chưa đảm 

bảo thời gian lên lớp theo quy định 

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không 

V. Kiến nghị biện pháp xử lý:  

1. Đề nghị giảm trừ thanh toán số tiền 42.982.800 (Bốn mươi hai triệu 

chín trăm tám mươi hai nghìn tám trăm đồng) của Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật cải tạo và phát triển vùng sản xuất chè hàng hóa tại tỉnh Bắc Kạn”trong đó: 

- Đề nghị giảm trừ thanh toán tiền công lao động khoa học chỉ đạo kỹ thuật 

tại mô hình, số tiền: 36.862.800 đồng. (Ba mươi sáu triệu tám trăm sau mươi hai 

nghìn tám trăm đồng) 
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- Đề nghị giảm trừ thanh toán tiền lớp đào tạo tại Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Chè -xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: 4.440.000 đồng. (Bốn triệu 

bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) 

- Đề nghị giảm trừ thanh toán tiền lớp tập huấn: 1.680.000 đồng. (Một triệu 

sáu trăm tám mươi nghìn đồng) 

2. Giao Thanh tra Sở đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kết luận 

này./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- văn phòng Sở; 

- Phòng quản lý KHCN. 

Gửi bản giấy: 

- Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc(02); 

- Lưu: VT, TTra (02). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thế 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục số 01 

TỔNG HỢP VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ KINH TẾ 

(Kèm theo Kết luận thanh tra số:  ....... ngày ... tháng   6 năm 2022  của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) 

              

ST

T 

Cơ quan/tổ 

chức/Đơn 

vị/ cá nhân  

vi phạm 

Nội dung vi phạm 

Tổng giá trị vi 

phạm 
Kiến nghị xử lý  

Ghi chú 

Tiền 

hoặc 

tài sản 

quy 

thành 

tiền 

(Tr.đ) 

 Đất 

(m2)  

Kiến nghị thu hồi 

Xuất 

toán 

Giảm trừ quyết 

toán 
Xử lý khác 

Về ngân sách 

nhà nước 

Về cơ quan, tổ 

chức, đơn vị  

(không phải 

NSNN) 

Tiền 

(Tr.đ) 

Nhà, 

đất 

(m2) 

Tiền 

(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Tr.đ) 
Tiền (đ) Tiền (Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 

Viện Khoa 

học Kỹ 

thuật 

Nông lâm 

nghiệp 

miền núi 

phía Bắc  

1. Thanh toán tiền 

công lao động khoa 

học chỉ đạo kỹ thuật  
       

36.862.800  

  

2. Thanh toán tiền 

lớp đào tạo 

        

4.440.000 

   

3. Thanh toán tiền 

lớp tập huấn               
1.680.000 

      

 
                          

 

  

 Tổng cộng 

  

  

42.982.800 
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