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KẾT LUẬN THANH TRA 

Dự án: “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi bê đực từ đàn  
bò sữa giống ngoại Holstein Friesian (HF) để lấy thịt gắn với chuỗi tiêu thụ 

sản phẩm an toàn thực phẩm trên địa bàn 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 12/5/2021 của Đoàn thanh tra theo Quyết định 

số 107/QĐ-SKHCN ngày 01/4/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN). Kết luận thanh tra như sau:  

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Đây là dự án KH&CN cấp tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 2695/QĐ-UBND ngày 16/7/2018. Tổ chức chủ trì: Công ty CP Giống và Phát 

triển chăn nuôi Thọ Xuân; Chủ nhiệm dự án là ông Nguyễn Lê Văn, từ ngày 

02/5/2019 được thay thế bằng bà Lưu Thị Thu Hương do ông Nguyễn Lê Văn đã 

chuyển công tác sang đơn vị khác.  

Một số thông tin chung về dự án: 

* Mục tiêu: 

- Xây dựng được 01 mô hình chăn nuôi 500 con bê đực giống ngoại Holstein 

Friesian (HF) từ 03 ngày tuổi đến 06 tháng tuổi tại Trại chăn nuôi của Công ty CP 

Giống và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân; 

- Xây dựng được mô hình chăn nuôi 150 con bê đực Holstein Friesian (HF) từ 

07 tháng tuổi đến 16 tháng tuổi đạt VietGAHP trên địa bàn huyện Thọ Xuân gắn 

với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm bò hơi đạt VietGAHP đảm bảo thực phẩm an toàn. 

* Nội dung: 

(1) Đánh giá thực trạng nuôi và sử dụng bê đực HF trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

(2) Xây dựng 01 mô hình chăn nuôi bê đực bằng thức ăn thay thế sữa mẹ để 

nuôi bê đực từ 03 ngày tuổi đến khi cai sữa (06 tháng tuổi số lượng 500 con). 

(3) Xây dựng mô hình chăn nuôi thương phẩm bê đực từ 07 tháng tuổi đến 

xuất bán (16 tháng tuổi số lượng 150 con) gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm đạt 

VietGAHP trên địa bàn huyện Thọ Xuân. 

(4) Đào tạo10 cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho 50 lượt nông dân kỹ thuật chăn 

nuôi bê đực từ 07 tháng tuổi đến khi xuất bán thịt. 

(5) Xây dựng phương án sử dụng và nhân rộng kết quả dự án. 

(6) Báo cáo tổng kết dự án. 

* Thời gian: 24 tháng (từ tháng 8/2018 - 8/2020). 

* Địa điểm: Tại Công ty CP Giống và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân. 

* Quy mô: Mô hình chăn nuôi bê đực HF bằng thức ăn thay thế sữa mẹ để 

nuôi từ 03 ngày tuổi đến 06 tháng tuổi: 500 con; Mô hình chăn nuôi thương phẩm 

bê đực HF từ 07 tháng tuổi đến 16 tháng tuổi gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm đạt 

VietGAHP: 150 con. 



 

 

2 

                             

* Sản phẩm: (1) 01 Báo cáo đánh giá thực trạng chăn nuôi và sử dụng bê đực 

HF trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; (2) 01 mô hình chăn nuôi bê đực bằng thức ăn 

thay thế sữa mẹ để nuôi bê đực từ 03 ngày tuổi đến khi cai sữa (06 tháng tuổi); (3) 

01 mô hình chăn nuôi thương phẩm bê đực từ 07 tháng tuổi đến 16 tháng tuổi gắn 

với chuỗi tiêu thụ sản phẩm đạt VietGAHP); (4) 01 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi 

bê đực HF (Holstein Friesian) từ 07 tháng tuổi đến khi xuất bán (16 tháng tuổi); (5) 

10 cán bộ kỹ thuật được cấp giấy chứng nhận thành thạo quy trình kỹ thuật; 50 

nông dân được tập huấn nắm vững quy trình kỹ thuật; (6) 01 Báo cáo phương án sử 

dụng và nhân rộng kết quả dự án; (7) Báo cáo khoa học tổng kết dự án. 

* Kinh phí: Tổng kinh phí: 8.632,80 triệu đồng, trong đó: kinh phí SNKH: 

2.304,18 triệu đồng, khoán chi: 401,40 đồng; kinh phí tự có: 6.328,62 triệu đồng. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Hồ sơ dự án 

1.1. Hồ sơ quản lý dự án: 

- Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện dự án. 

- Quyết định số 378/QĐ-SKHCN ngày 01/8/2018 của Giám đốc Sở KH&CN 

về việc bổ nhiệm chủ nhiệm dự án.  

- Hợp đồng thực hiện dự án khoa học và công nghệ số 740/2018/HĐKHCN-

DAKHCN ngày 01/8/2018. 

- Thuyết minh dự án ngày 26/7/2018. 

- Biên bản kiểm tra hiện trường thực hiện dự án ngày 30/10/2018 của Sở KH&CN. 

- Biên bản kiểm tra hiện trường thực hiện dự án ngày 23/4/2019 của Sở KH&CN. 

- Quyết định số 225/QĐ-SKHCN ngày 02/5/2019 của Giám đốc Sở KH&CN 

về việc thay đổi chủ nhiệm dự án.  

- Quyết định số 515/QĐ-SKHCN ngày 14/10/2019 của Giám đốc Sở KH&CN 

về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá thực hiện dự án. 

- Biên bản xác nhận khối lượng công việc trong kỳ báo cáo ngày 18/10/2019 

của Sở KH&CN. 

- Biên bản xác nhận kinh phí bước 1 dự án ngày 24/12/2019 của Sở Tài chính. 

- Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc phê duyệt cấp kinh phí thực hiện dự án (đợt 2). 

- Biên bản kiểm tra hiện trường thực hiện dự án ngày 20/4/2020 của Sở KH&CN. 

- Quyết định số 384/QĐ-SKHCN ngày 16/9/2020 của của Giám đốc Sở KH&CN 

về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án. 

- Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh ngày 

29/9/2020 của Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

số 648/GCN-SKHCN ngày 19/5/2020 của Sở KH&CN. 

- Quyết định số 454/QĐ-SKHCN ngày 03/11/2020 của Giám đốc Sở KH&CN 

về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. 

- Biên bản quyết toán kinh phí dự án hoàn thành ngày 24/11/2020 của Sở Tài chính. 

- Quyết định số 471/QĐ-SKHCN ngày 16/11/2020 của Giám đốc Sở KH&CN 

về việc bàn giao kết quả dự án. 
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- Công văn số 18/SKHCN-QLCS ngày 07/01/2021 của Sở KH&CN về việc 

yêu cầu kiểm kê, lập phương án xử lý tài sản. 

- Công văn số 211/CV-TX ngày 21/01/2021 của Công ty CP giống và phát 

triển chăn nuôi Thọ Xuân về việc xử lý tài sản thuộc dự án. 

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

việc phê duyệt cấp kinh phí thực hiện dự án (đợt 3). 

1.2. Hồ sơ thực hiện dự án: 

- Báo cáo đánh giá thực trạng chăn nuôi và sử dụng bê đực HF trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Báo cáo bước 1 dự án khoa học công nghệ. 

- Quyết định số 1008/QĐ-TX ngày 10/8/2020 của Công ty CP giống và Phát 

triển chăn nuôi Thọ Xuân về việc thành lập Hội đồng KHCN đánh giá, nghiệm thu 

cấp cơ sở; Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN ngày 15/8/2020 của Hội đồng 

đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở. 

- Báo cáo kết quả mô hình chăn nuôi bê đực HF từ 03 ngày tuổi đến 06 tháng tuổi. 

- Báo cáo kết quả mô hình chăn nuôi bê đực HF từ 07 tháng tuổi đến 16 tháng tuổi. 

- Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bê đực lấy thịt từ giống ngoại Holstein 

Friesian từ 03 ngày tuổi đến 06 tháng tuổi dùng sữa thay thế phù hợp với điều kiện 

của địa phương. 

- Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bê đực HF từ 07 tháng tuổi đến khi xuất bán 

(16 tháng tuổi). 

- 10 Giấy chứng nhận đào tạo cho 10 kỹ thuật viên do Công ty CP giống và 

Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân cấp; Danh sách 50 học viên tham gia lớp tập huấn 

nuôi bê đực HF từ 07 tháng tuổi đến 16 tháng tuổi. 

- Báo cáo phương án sử dụng và nhân rộng kết quả dự án. 

- Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh ngày 22/10/2020. 

- Báo cáo tóm tắt kết quả khoa học và công nghệ dự án tháng 8/2020. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học và công nghệ dự án. 

- Hồ sơ chứng từ chi tiêu tài chính kinh phí SNKH cho việc thực hiện dự án. 

- Hồ sơ về kinh phí đối ứng cho việc thực hiện dự án. 

- Công văn số 211/CV-TX ngày 21/01/2021 của Công ty CP giống và Phát 

triển chăn nuôi Thọ Xuân về việc xử lý tài sản dự án. 

- Một số tài liệu khác liên quan đến việc triển khai, thực hiện dự án. 

2. Kết quả thực hiện các nội dung của dự án 

2.1. Kết quả thực hiện nội dung của dự án: 

Đơn vị chủ trì đã hoàn thành các nội dung khoa học theo Hợp đồng số 

740/2018/HĐKHCN-DAKHCN ngày 01/8/2018 (Hợp đồng số 740) ký giữa Sở KH&CN 

và Công ty CP giống và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân. Dự án đã được Hội đồng tư 

vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh họp ngày 29/9/2020 đánh giá nghiệm thu, kết quả 

xếp loại: “Đạt”. Các nội dung đã hoàn thành gồm: 

Nội dung 1: Đánh giá thực trạng nuôi và sử dụng bê đực HF trên địa bàn tỉnh. 
Đã tiến hành điều tra các hộ, trang trại, Công ty chăn nuôi bò sữa và bê đực 

HF tại 10 huyện trên địa bàn tỉnh; đã tổng hợp, phân tích số liệu điều tra và xây dựng 
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Báo cáo đánh giá thực trạng chăn nuôi và sử dụng bê đực HF trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

Nội dung 2: Xây dựng 01 mô hình chăn nuôi bê đực bằng thức ăn thay thế 

sữa mẹ để nuôi bê đực từ 03 ngày tuổi đến khi cai sữa (06 tháng tuổi số lượng 

500 con). 

Đã cải tạo nhà xưởng, mua máy pha sữa và các vật tư cần thiết khác để xây dựng 

mô hình; đã mua 500 con bê đực HF.  

Đã thực hiện nuôi và chăm sóc 500 con bê đực HF bằng thức ăn thay thế sữa 

mẹ từ 03 ngày tuổi đến khi cai sữa, kết quả: Số con được nuôi sống đến 06 tháng 

tuổi là 483 con (đạt 96,60 %), khối lượng bình quân 190,0 kg/con.  

Đã xây dựng được bản Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bê đực lấy thịt từ giống 

ngoại HF từ 03 ngày tuổi đến 06 tháng tuổi dùng sữa thay thế phù hợp với điều kiện 

của địa phương. 

Đã tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình chăn nuôi bê đực bằng thức ăn thay thế 

sữa mẹ để nuôi bê đực từ 03 ngày tuổi đến khi cai sữa; đã tổ chức Hội thảo đánh giá 

kết quả xây dựng mô hình chăn nuôi bê đực HF và đề xuất phương án nhân rộng 

mô hình. 

Đã xây dựng Báo cáo kết quả mô hình chăn nuôi bê đực HF từ 03 ngày tuổi 

đến 06 tháng tuổi. 

Hiện tại, mô hình vẫn tiếp tục được duy trì, tại khu Bê úm và khu Bê thịt dãy 1 

của Công ty đang nuôi 170 con bê đực HF từ 03 ngày tuổi đến 06 tháng tuổi. Đàn 

bê khỏe mạnh, sinh trưởng tốt. Chủ nhiệm dự án báo cáo: Dự kiến trong tháng 

5/2021, Công ty sẽ nhập thêm 300 con bê đực HF từ 03 ngày tuổi để tiếp tục nuôi 

trong thời gian tới. 

Nội dung 3: Xây dựng mô hình chăn nuôi thương phẩm bê đực từ 07 tháng 

tuổi đến xuất bán (16 tháng tuổi số lượng 150 con) gắn với chuỗi tiêu thụ sản 

phẩm đạt VietGAHP trên địa bàn huyện Thọ Xuân. 

Đơn vị chủ trì đã ngẫu nhiên chọn lựa 150 con bê đực HF 06 tháng tuổi từ 

483 con bê đực HF ở mô hình tại nội dung 2 ở trên để nuôi cho đến khi xuất bán 

(16 tháng tuổi). Kết quả: Số con được nuôi sống đến 16 tháng tuổi là 149 con (đạt 

99,33 %), khối lượng bình quân 460,07 kg/con.  

Đã xây dựng được bản Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bê đực HF từ 07 tháng 

tuổi đến khi xuất bán (16 tháng tuổi). 

Đơn vị chủ trì đã thuê Công ty CP Chứng nhận Globalcert đánh giá chứng 

nhận sản phẩm bò thịt phù hợp Quy trình thực hành chăn nuôi tốt và được cấp 

Giấy chứng nhận VietGAP số 2019-0003/VietGAP ngày 22/02/2019. 

Đã tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình chăn nuôi thương phẩm bê đực từ 07 

tháng tuổi đến khi xuất bán gắn với chuỗi tiêu thụ tiêu chuẩn VietGAHP; tổ chức 

Hội thảo đánh giá mô hình chăn nuôi thương phẩm bê đực từ 07 tháng tuổi đến khi 

xuất bán. 

Đã xây dựng Báo cáo kết quả mô hình chăn nuôi bê đực HF từ 07 tháng tuổi 

đến 16 tháng tuổi. 

Hiện tại, mô hình vẫn tiếp tục được duy trì, tại khu Bê thịt dãy 2 của Công ty 

đang nuôi 180 con bê đực HF từ 07 tháng đến 16 tháng tuổi. Đàn bê khỏe mạnh và 

sinh trưởng tốt. 
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Nội dung 4: Đào tạo10 cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho 50 lượt nông dân 

kỹ thuật chăn nuôi bê đực từ 07 tháng tuổi đến khi xuất bán thịt. 

Đã tổ chức đào tạo cho 10 cán bộ kỹ thuật và tổ chức tập huấn cho 50 nông dân 

kỹ thuật nuôi bê đực HF từ 07 tháng tuổi đến 16 tháng tuổi. 

Nội dung 5: Xây dựng phương án sử dụng và nhân rộng kết quả dự án. 

Đã xây dựng Báo cáo phương án sử dụng và nhân rộng kết quả dự án; Báo cáo 

được UBND huyện Thọ Xuân xác nhận và được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh 

thông qua. 

Nội dung 6: Báo cáo tổng kết dự án. 

Đã có báo cáo tổng hợp kết quả dự án và thực hiện các thủ tục nghiệm thu cơ sở, 

nghiệm thu cấp tỉnh theo đúng quy định. 

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

Đã hoàn thành và có đầy đủ các sản phẩm theo Hợp đồng số 740; đã đăng ký 

kết quả thực hiện dự án, giao nộp các sản phẩm khoa học, được Sở KH&CN cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện dự án và có Quyết định công nhận kết 

quả thực hiện dự án.  

Đơn vị chủ trì đã có văn bản đề nghị Sở KH&CN xử lý tài sản của dự án theo 

quy định. 

2.3. Về địa điểm, quy mô, thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 

- Địa điểm: Tại Công ty CP Giống và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân. 

- Quy mô: Mô hình chăn nuôi bê đực HF bằng thức ăn thay thế sữa mẹ để 

nuôi từ 03 ngày tuổi đến 06 tháng tuổi: 500 con; Mô hình chăn nuôi thương phẩm 

bê đực HF từ 07 tháng tuổi đến 16 tháng tuổi gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm đạt 

VietGAHP: 150 con. 

- Thời gian, tiến độ: Đảm bảo theo Hợp đồng số 740.  

2.4. Về sử dụng kinh phí thực hiện dự án 

2.4.1. Tình hình kinh phí: 

- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 8.632,80 triệu đồng, trong đó: Kinh phí 

SNKH: 2.304,18 triệu đồng, khoán chi: 401,40 triệu đồng; nguồn tự có: 6.328,62 

triệu đồng. Kinh phí SNKH đã cấp 03 đợt: 2.303,92 triệu đồng. 

- Sở Tài chính đã kiểm tra quyết toán kinh phí dự án hoàn thành ngày 24/11/2020, 

theo đó, nguồn kinh phí SNKH được xác nhận: 2.303,92 triệu đồng. 

2.4.2. Kết quả kiểm tra Hồ sơ kinh phí: 

Số kinh phí đã chi và có Hồ sơ là 8.632,80 triệu đồng, gồm: Nguồn SNKH là 

2.303,92 triệu đồng, nguồn tự có là 6.328,62 triệu đồng; các nội dung chi đúng dự 

toán được duyệt, chứng từ thanh toán, thủ tục quyết toán kinh phí đúng quy định. 

III. KẾT LUẬN  

1. Kết quả đạt được: 

- Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án đã nghiêm túc thực hiện các nội dung của dự án 

theo quy mô, địa điểm được phê duyệt, có đầy đủ sản phẩm theo yêu cầu của Hợp đồng 

số 740.  

- Dự án đã đạt được mục tiêu được phê duyệt là: Đã xây dựng thành công mô 

hình chăn nuôi 500 con bê đực HF từ 03 ngày tuổi đến 06 tháng tuổi và mô hình 
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chăn nuôi 150 con bê đực HF từ 07 tháng tuổi đến 16 tháng tuổi đạt VietGAHP 

đảm bảo thực phẩm an toàn. 

- Sau khi dự án được nghiệm thu, 02 mô hình chăn nuôi tại Công ty tiếp tục 

được duy trì và mở rộng; góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao dân trí, thay đổi 

tập quán sản xuất hướng đến thực hành sản xuất chăn nuôi tốt, an toàn, bền vững. 

- Việc chi kinh phí SNKH cho thực hiện dự án đúng với nội dung phê duyệt, 

có đầy đủ hồ sơ chứng từ; đơn vị chủ trì đã bố trí nguồn kinh phí tự có để thực hiện 

dự án; thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí đúng quy định. 

2. Tồn tại hạn chế: 

Việc soạn thảo Danh mục sản phẩm KH&CN tại Phụ lục 1, Hợp đồng số 740 

thiếu 01 sản phẩm so với Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. Cụ thể là sản phẩm: “Quy trình kỹ thuật chăn nuôi bê đực lấy thịt từ 
giống ngoại Holstein Friesian (HF) từ 03 ngày tuổi đến 06 tháng tuổi dùng sữa 

thay thế phù hợp với điều kiện của Công ty”. 

V. YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Công ty CP Giống và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân: 

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

Luật Thanh tra (niêm yết 15 ngày liên tục). 

2. Đối với Phòng Quản KH&CN Cơ sở: 

- Rút kinh nghiệm trong việc tham mưu soạn thảo Phụ lục 1 của Hợp đồng thực 

hiện dự án số 740 thiếu 01 sản phẩm so với Quyết định phê duyệt số 2695/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện thực hiện các thủ tục xử lý tài sản 

của dự án theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện khác.  

- Tham mưu tổ chức việc thanh lý Hợp đồng số 740 với đơn vị chủ trì theo 

quy định./. 

 
Nơi nhận:                 
  - Công ty CP giống và PTCN Thọ Xuân;                                                                   

  - Thanh tra tỉnh;    

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Phòng QL KH&CN Cơ sở;                                                                                                     

  - Lưu: VT, TTra.  
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túy 
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