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UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:        /KL-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Thanh Hóa, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra đề tài :“Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai mới, ngắn ngày, năng 

suất cao, chống chịu tốt, thích hợp với các vùng trồng ngô tỉnh Thanh Hóa” 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013; 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 03/5/2021 của Đoàn thanh tra theo Quyết định 

số 68/QĐ-SKHCN ngày 19/3/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN), kết luận thanh tra như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Đây là đề tài KH&CN cấp tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và cấp 

kinh phí tại Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 10/8/2017. Tổ chức chủ trì thực 

hiện đề tài là Trường Đại học Hồng Đức. Chủ nhiệm đề tài là ông Lê Văn Ninh.  

Một số thông tin chung về đề tài: 

* Mục tiêu  

- Chọn tạo được 02 giống ngô lai mới, ngắn ngày, ít nhiễm sâu bệnh, chống đổ tốt, 

năng suất cao (≥ 65 tạ/ha), thích hợp cho sản xuất các vùng trồng ngô tỉnh Thanh Hóa, 

trong đó ít nhất có 01 giống được công nhận sản xuất thử. 

- Xây dựng được Bản hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cho 01 giống ngô lai 

mới, năng suất ≥ 65 tạ/ha tại tỉnh Thanh Hóa. 

* Nội dung: 

(1) Duy trì dòng ngô thuần và lai các tổ hợp ngô lai mới. 

(2) Khảo sát đánh giá năng suất và chất lượng các tổ hợp lai mới. 

(3) Thí nghiệm tuyển chọn giống mới, khảo nghiệm diện rộng tại Thanh Hóa; Khảo 

nghiệm Quốc gia các giống ngô lai mới. 

(4) Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác giống ngô lai mới chọn tạo 

được. 

(5) Hoàn thiện Bộ Hồ sơ đề nghị Bộ NN&PTNT công nhận sản xuất thử 

giống ngô mới. 

(6) Xây dựng phương án sử dụng và nhân rộng kết quả đề tài. 

(7) Viết báo cáo tổng kết, nghiệm thu đề tài. 

* Thời gian: 36 tháng (từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2020). 

* Địa điểm:  

- Các huyện: Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Cẩm Thủy;  

- Mạng lưới khảo nghiệm Quốc gia tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.  

* Quy mô: 

- Thí nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa: Các thí nghiệm diện hẹp: 3,02 ha. 

- Khảo nghiệm sản xuất diện rộng tại các vùng sinh thái của tỉnh: 03 ha. 

* Sản phẩm: (1) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài; (2) Quyết định công 

nhận sản xuất thử của Bộ NN&PTNT cho 01 giống ngô lai mới (công nhận sản xuất 

thử tại các tỉnh Bắc Trung Bộ); (3) Bản hướng dẫn kỹ thuật thuật thâm canh giống ngô lai 
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mới chọn tạo được; (4) Báo cáo phương án sử dụng và nhân rộng kết quả đề tài; (5) Bài 

báo công bố kết quả nghiên cứu; (6) Đĩa DVD. 

* Kinh phí: Tổng kinh phí: 1.932,81 triệu đồng, trong đó: Kinh phí SNKH: 

1.695,45 triệu đồng, khoán chi: 0 đồng; Kinh phí khác: 237,36 triệu đồng. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Hồ sơ đề tài 

1.1. Hồ sơ quản lý đề tài 

- Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt V, 

năm 2017.  

- Quyết định số 321/QĐ-SKHCN ngày 05/6/2017 của Giám đốc Sở KH&CN  

thành lập tổ thẩm định nhiệm vụ; 05 phiếu thẩm định.  

- Kết luận thẩm định số 719/SKHCN-KLTĐ ngày 18/8/2017 của Giám đốc Sở KH&CN. 

- Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN đợt V, năm 2018.  

- Thuyết minh đề tài ; Hợp đồng số 949/2017/HĐKHCN-ĐTKHCN ngày 

15/9/2017. 

- Quyết định số 419/QĐ-SKHCN ngày 15/9/2017 bổ nhiệm Chủ nhiệm đề tài.  

- Biên bản kiểm tra quá trình thực hiện đề tài ngày 24/8/2018 của Sở 

KH&CN; Biên bản đánh giá, xác nhận khối lượng công việc trong kỳ báo cáo từ  

tháng 15/9/2017 đến tháng 15/8/2018. 

- Quyết định số 167/QĐ-SKHCN ngày 18/5/2020  thành lập Hội đồng tư vấn 

đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài. 

- Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh ngày 27/5/2020. 

- Giấy chứng nhận số 780/GCN-SKHCN ngày 16/6/2020 đăng ký kết quả 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

- Quyết định số 193/QĐ-SKHCN ngày 16/6/2020 về việc công nhận kết quả 

thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh. 

- Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN đợt I, năm 2021. 

1.2. Hồ sơ thực hiện nội dung đề tài 

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài KH&CN ngày 16/3/2021.  

- Báo cáo kết quả duy trì dòng ngô thuần tại Thanh Hóa và Báo cáo kết quả 

lai các dòng ngô thuần tại Thanh Hóa. 

- Báo cáo kết quả thí nghiệm tuyển chọn giống ngô lai mới tại Thanh  Hóa. 

- Báo cáo kết quả khảo nghiệm sản xuất diện rộng các giống ngô lai mới tại 

Thanh Hóa. 

- Báo cáo số 608/BC-KNGQG-KNGCT ngày 16/10/2018 và Báo cáo số 

607/BC-KNGQG-KNGCT ngày 16/10/2018 của Trung tâm Khảo nghiệm giống, 

sản phẩm cây trồng Quốc gia về kết quả khảo nghiệm cơ bản. 

- Báo cáo số 930/BC-KNGQG-KNGCT ngày 13/12/2019, Báo cáo số 

167/BC-KNGQG-KNGCT ngày 23/4/2019 của Trung tâm Khảo nghiệm giống, 

sản phẩm cây trồng Quốc gia về kết quả khảo nghiệm cơ bản. 

- Báo cáo số 148/BC-KNGQG ngày 23/12/2019 của Trung tâm Khảo nghiệm 

giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia về kết quả khảo nghiệm DUS.  
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- Quyết định số 17/QĐ-TT-CLT ngày 17/01/2019 của Cục Trồng trọt- Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc công nhận sản xuất thử giống ngô lai mới QT55. 

- Bản Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh giống ngô lai đơn QT55 cho các vùng 

trồng ngô chính tỉnh Thanh Hóa. 

- Báo cáo phương án sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài. 

- Các hồ sơ, chứng từ chi cho thực hiện đề tài. 

- Một số tài liệu khác liên quan đến triển khai thực hiện đề tài. 

2. Kết quả thực hiện đề tài. 

2.1 Kết quả thực hiện nội dung của đề tài 

 Trường Đại học Hồng Đức (tổ chức chủ trì thực hiện đề tài) đã hoàn thành 

các nội dung khoa học theo Hợp đồng số 949/2017/HĐKHCN-ĐTKHCN ngày 

15/9/2017 (Hợp đồng số 949) ký giữa Sở KH&CN và Trường Đại học Hồng Đức, 

được Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh (thành lập theo Quyết định số 

167/QĐ-SKHCN ngày 18/5/2020 của Giám đốc Sở KH&CN) họp ngày 27/5/2020 

đánh giá nghiệm thu, kết quả xếp loại “Xuất sắc”, các nội dung đã hoàn thành, 

gồm: 

Nội dung 1: Duy trì dòng ngô thuần và lai các tổ hợp ngô lai mới 

Đã thực hiện duy trì 08 dòng ngô thuần và lai 08 tổ hợp ngô lai mới trong 06 

vụ tại xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa.  

Đã tổ chức theo dõi nội dung duy trì các dòng ngô thuần và các tổ hợp ngô lai 

mới và có Báo cáo kết quả duy trì dòng ngô thuần tại Thanh Hóa và Báo cáo kết 

quả lai các dòng ngô thuần tại Thanh Hóa. 

Nội dung 2: Khảo sát đánh giá năng suất và chất lượng các tổ hợp lai mới 

Đã khảo sát, đánh giá 08 tổ hợp lai mới trong 02 vụ tại 03 địa điểm gồm: xã 

Hoằng Thắng, Hoằng Hóa; xã Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa; xã Cẩm Tân, Cẩm Thủy. 

Có Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá các tổ hợp ngô lai mới tại Thanh Hóa. 

Đã thực hiện phân tích chất lượng các dòng ngô thuần và tổ hợp lai mới. Có 

Phiếu kết quả thử nghiệm hàm lượng tinh bột 06 mẫu ngô hạt dòng thuần và tổ hợp 

lai mới (gồm: D4, D54, QT35, QT55, QT66, QT68) và hàm lượng protein 15 mẫu 

ngô hạt dòng thuần và tổ hợp lai mới (gồm: D1, D4, D6, D8, D25, D54, D61, 

D100, QT55, QT35, QT66, QT68, T8, CP333, DK9901).  

Nội dung 3: Thí nghiệm tuyển chọn giống mới, khảo nghiệm diện rộng tại 

Thanh Hóa; Khảo nghiệm Quốc gia các giống ngô lai mới.  

a) Thí nghiệm tuyển chọn giống ngô lai phù hợp với các vùng sinh thái của 
Thanh Hóa. 

Tổ chức chủ trì đã thực hiện các thí nghiệm trong 03 vụ: Thu Đông 2017, 

Xuân 2018, Thu Đông 2018 tại huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Cẩm Thủy. 

b) Khảo nghiệm sản xuất diện rộng tại các vùng sinh thái của tỉnh Thanh 
Hóa. 

Đã thực hiện khảo nghiệm diện rộng trong 03 vụ: Xuân 2018, Thu Đông 

2018, Xuân 2019 tại huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Cẩm Thủy và tổ chức 03 hội 

nghị đầu bờ đánh giá kết quả khảo nghiệm sản xuất tại 03 huyện. 

c) Khảo nghiệm Quốc gia giống ngô lai mới 
- Khảo nghiệm VCU giống ngô lai mới: 
Tổ chức chủ trì đã hợp đồng với Trung tâm khảo nghiệm giống sản phẩm cây 
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trồng Quốc gia tiến hành khảo nghiệm cơ bản (VCU) diện hẹp 05 giống ngô lai 

mới tại Thanh Hóa và Nghệ An là những tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ, gồm: 

QT55, QT35, QT66, QT68, TH8. Trung tâm khảo nghiệm giống sản phẩm cây 

trồng Quốc gia có các Báo cáo kết quả khảo nghiệm, cụ thể:  

+ Vụ Đông 2017 khảo nghiệm 03 giống QT55, QT35, QT66 tại Thanh Hóa và 

Nghệ An (Báo cáo số 608/BC-KNGQG-KNGCT ngày 16/10/2018).  

+ Vụ Xuân 2018 khảo nghiệm 03 giống QT55, QT35, TH8 tại Thanh Hóa và 

Nghệ An (Báo cáo số 607/BC-KNGQG-KNGCT ngày 16/10/2018). 

+ Vụ Đông 2018 khảo nghiệm 04 giống QT55, QT35, QT66, QT68 tại Thanh 

Hóa và Nghệ An (Báo cáo số 167/BC-KNGQG-KNGCT ngày 23/4/2019). 

+ Vụ Đông 2019 khảo nghiệm 03 giống QT35, QT68, QT66 tại Thanh Hóa 

(Báo cáo số 154/BC-KNGQG-KNGCT ngày 18/3/2020).  

- Khảo nghiệm sản xuất: 
Đã thực hiện khảo nghiệm sản xuất diện rộng 02 giống ngô mới là QT55, 

QT35 tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là những tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung 

bộ và có Báo cáo kết quả khảo nghiệp sản xuất 02 giống ngô lai mới. 

- Khảo nghiệm quốc gia DUS. 
Tổ chức chủ trì đã hợp đồng với Trung tâm khảo nghiệm giống sản phẩm cây 

trồng Quốc gia để thực hiện khảo nghiệm DUS trong 02 vụ là vụ Đông 2018 và vụ 

Đông 2019 đối với các giống ngô lai mới QT55, QT66, QT35 tại Trạm Khảo 

nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Từ Liêm, Hà Nội.  

Trung tâm khảo nghiệm giống sản phẩm cây trồng Quốc gia có Báo cáo số 

930/BC-KNGQG-KNGCT ngày 13/12/2019 về báo cáo tiến độ thực hiện khảo 

nghiệm giống ngô lai QT35 và QT66 và Báo cáo số 148/BC-KNGQG ngày 

23/12/2019 về kết quả khảo nghiệm DUS giống ngô lai QT55 và QT66.  

Nội dung 4: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác giống ngô lai mới 

chọn tạo được. 

Đã thực hiện các nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác đối với giống ngô lai 

mới; Đã xây dựng Bản hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng giống ngô lai mới QT55. 

Nội dung 5: Hoàn thiện Bộ hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn công nhận sản xuất thử giống ngô mới. 

Đã hoàn thiện Bộ hồ sơ đề nghị công nhận sản xuất thử giống ngô mới và 

được Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT công nhận sản xuất thử giống cây trồng 

nông nghiệp đối với Giống ngô lai QT55 tại Quyết định số 17/QĐ-TT-CLT ngày 

17/01/2019. 

Nội dung 6: Xây dựng phương án sử dụng và nhân rộng kết quả đề tài. 

Đã xây dựng Báo cáo phương án sử dụng kết quả đề tài. 

Chủ nhiệm đề tài báo cáo: Hiện tại, Trường Đại học Hồng Đức đang tiếp tục 

trồng giống ngô lai QT55 tại Thanh Hóa và phối hợp với gia đình ông Giao tại xã 

Thiệu Nguyên và gia đình ông Loát tại xã Thiệu Thịnh để duy trì dòng bố D4 và 

dòng mẹ D54 để sản xuất hạt lai giống ngô F1 giống QT55.  

Ngoài ra, Trường Đại học Hồng Đức hợp đồng với bà Nguyễn Thị Bích, địa 

chỉ: TDP Quyết Thắng, P. Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

để sản xuất thử hạt giống ngô lai QT55 theo Quyết định số 17/QĐ-TT-CLT ngày 
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17/01/2019 của Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTTN và tiến tới đề nghị được công 

nhận giống quốc gia. 

Kiểm tra thực tế tại ruộng ngô của gia đình ông Lê Trọng Loát, địa chỉ: thôn 

Quyết Thắng, xã Thiệu Thịnh, Thiệu Hóa: hiện gia đình ông Loát đang trồng 2500 

m2 giống ngô lai QT55 trên đất nông nghiệp của gia đình, ruộng ngô nhà ông Loát 

phát triển xanh tốt, so với các ruộng ngô kế bên gieo trồng cùng thời điểm thì 

giống ngô QT55 sinh trưởng, phát triển trội hơn.  

Nội dung 7: Viết báo cáo tổng kết, nghiệm thu đề tài. 

Đã có đầy đủ báo cáo tổng kết, hồ sơ nghiệm thu đề tài. 

2.2. Về địa điểm, quy mô, thời gian, tiến độ thực hiện đề tài. 

- Về quy mô:  

Các thí nghiệm diện hẹp được triển khai tại tỉnh Thanh Hóa: 3,02 ha. 

Khảo nghiệm sản xuất diện rộng tại các vùng sinh thái của tỉnh Thanh Hóa: 03 ha. 

- Về thời gian: đề tài đã được nghiệm thu cấp tỉnh tháng 5/2020 là hoàn thành 

sớm hơn 04 tháng so với yêu cầu tại Hợp đồng số 949.  

- Về địa điểm: Đề tài đã được triển khai thực hiện tại: 

Tại Thanh Hóa gồm các huyện: Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Cẩm Thủy. 

Mạng lưới khảo nghiệm Quốc gia các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ 

An, Hà Tĩnh. 

2.3. Về sản phẩm, đăng ký giao nộp các sản phẩm khoa học 

- Đề tài đã có đầy đủ các sản phẩm theo Hợp đồng số 949 gồm: (1) Báo cáo 

tổng hợp kết quả thực hiện đề tài; (2) Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài; (3) 

Quyết định số 17/QĐ-TT-CLT ngày 17/01/2019 của Cục Trồng trọt - Bộ 

NN&PTNT về việc công nhận sản xuất thử giống ngô lai mới QT55; (4) Bản 

Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh giống ngô lai đơn QT55 cho các vùng trồng ngô 

chính tỉnh Thanh Hóa; (5) Báo cáo phương án sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài; 

(6) Đĩa DVD ghi lại quá trình thực hiện đề tài; (7) 05 Bài công bố kết quả của đề 

tài trên các tạp chí trong và ngoài nước. 

- Đề tài đã được đăng ký kết quả thực hiện, giao nộp các sản phẩm khoa học, 

được Sở KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN và Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài.  

2.4 Về sử dụng kinh phí thực hiện đề tài 

* Tình hình kinh phí: 

- Tổng kinh phí: 1.932,81 triệu đồng, trong đó:  Kinh phí SNKH: 1.695,45 

triệu đồng, khoán chi: 0 đồng; Kinh phí khác: 237,36 triệu đồng.  

- Kinh phí SNKH đã cấp: 1.695,45 triệu đồng;  

- Sở Tài chính đã kiểm tra quyết toán kinh phí đề tài hoàn thành ngày 

04/12/2020, số kinh phí xác nhận quyết toán là: 1.932,81 triệu đồng. 

* Kết quả kiểm tra hồ sơ kinh phí: 

Đã có hồ sơ chi kinh phí SNKH cho thực hiện đề tài, các nội dung chi đúng 

với nội dung chi được duyệt; Tổ chức chủ trì đã có hồ sơ chi nguồn kinh phí khác 

cho thực hiện đề tài. Đề tài đã được quyết toán kinh phí đúng quy định.  

III. KẾT LUẬN  

Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài đã nghiêm túc triển khai thực hiện đề tài theo 
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Hơp đồng số 949 đã ký kết và đạt được một số kết quả nổi bật: 

- Đã triển khai thực hiện các nội dung của đề tài theo quy mô, địa điểm được phê 

duyệt, có đầy đủ sản phẩm theo yêu cầu, đã đăng ký kết quả thực hiện đề tài và 

giao nộp các sản phẩm khoa học đúng quy định. 

- Một số sản phẩm đề tài đã đạt vượt trội so với mục tiêu đề ra, cụ thể: đã 

chọn tạo được 03 giống ngô lai mới ngắn ngày là QT55, QT35, QT68, ít nhiễm sâu 

bệnh, chống đổ tốt, năng suất cao, thích hợp cho sản xuất các vùng trồng ngô tỉnh 

Thanh Hóa (vượt  trội 01 giống), trong đó có 01 giống đã được công nhận sản xuất 

thử là QT55; đã xây dựng được Bản hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cho 01 giống 

ngô lai mới QT55; Có 05 bài báo công bố kết quả nghiên cứu đề tài trên tạp chí 

trong và ngoài nước (vượt trội 04 bài); Thời gian kết thúc đề tài để đánh giá, 

nghiệm thu cấp tỉnh sớm hơn 04 tháng so với kế hoạch đề ra. 

- Tổ chức chủ trì  đang tiếp tục trồng duy trì dòng bố D4 và dòng mẹ D54 để 

sản xuất hạt lai F1 giống ngô lai QT55 phục vụ cho việc sản xuất thử theo Quyết 

định số 17/QĐ-TT-CLT ngày 17/01/2019 của Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTTN và 

theo Báo cáo phương án sử dụng kết quả đề tài; tiến tới sẽ đề nghị được công nhận 

giống quốc gia. 

IV. YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài 

Niêm yết công khai Kết luận thanh tra này tại trụ sở theo quy định của Luật 

Thanh tra (thời gian niêm yết là 15 ngày liên tục). 

2. Đối với Phòng Quản lý Khoa học 

Tham mưu Lãnh đạo Sở tiến hành thanh lý Hợp đồng số 949 đúng quy định./. 
 

Nơi nhận:                 
- Trường ĐH Hồng Đức;                                  

- Thanh tra tỉnh (b/c);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLKH (t/h);                                                                                                    

- Lưu: VT-TTra. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Ngọc Túy 
                       


		tuynn.skhcn@thanhhoa.gov.vn
	2021-05-17T16:00:02+0700


		2021-05-17T16:13:43+0700


		2021-05-17T16:13:55+0700


		skhcn@thanhhoa.gov.vn
	2021-05-17T16:14:19+0700




