
 1 

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 8 năm 2021 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học, biện pháp kỹ thuật trồng,  

giải pháp bảo tồn, khai thác và phát triển cây Bò khai (Erythropalum scandens Blume) 

tại Vườn Quốc gia Bến En, 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 12/8/2021 của Đoàn Thanh tra theo Quyết 

định số 224/QĐ-SKHCN ngày 06/7/2021 của Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa, 

kết luận thanh tra như sau:  

I. KHÁI QUÁT CHUNG. 

Đây là đề tài KHCN cấp tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

3875/QĐ-UBND, ngày 11/10/2017. Tổ chức chủ trì: Ban quản lý Vườn quốc gia 

Bến En (BQL VQG Bến En); Chủ nhiệm: ông Nguyễn Đình Hiếu, Phó Giám đốc 

BQL VQG Bến En.  

1. Một số thông tin chung về đề tài: 

* Mục tiêu: Xác định được một số đặc điểm sinh thái học và kiến thức bản 

địa về cây Bò khai ở VQG Bến En; xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật nhân giống 

và trồng thương phẩm; xây dựng được mô hình trồng cây Bò khai thuần loài và 

trồng xen; đề xuất được biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển cây Bò khai. 

* Nội dung: (1) Tổ chức học tập kinh nghiệm sản xuất giống và xây dựng mô 

hình trồng Bò khai; (2) Điều tra hiện trạng, đặc điểm sinh vật học kiến thức bản địa 

về cây Bò khai tại VQG Bến En; (3) Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân 

giống cây Bò khai tại VQG Bến En; (4) Thực hiện nhân giống cây Bò khai để triển 

khai mô hình; (5) Xây dựng mô hình thử nghiệm cây Bò khai tại VQG Bến En; (6) 

Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; (7) Đề xuất phương án chuyển giao kết quả và 

giải pháp bảo tồn, khai thác và phát triển tại VQG Bến En và những địa phương có 

điều kiện tương tự; (8) Viết Báo cáo tổng kết, nghiệm thu đề tài. 

* Thời gian: 36 tháng (5/2018-5/2021). 

* Địa điểm: VQG Bến En, thuộc 02 huyện Như Thanh và Như Xuân. 

* Quy mô:  

- Quy mô thí nhiệm: 03 thí nghiệm. 

- Quy mô sản xuất cây giống: 23.000 cây giống (trong đó 16.000 cây đủ tiêu 

chuẩn xuất vườn) để xây dựng mô hình.  

* Sản phẩm: (1) Bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Bò khai bằng hom; (2) 

Bản hướng dẫn kỹ thuật gây trồng cây Bò khai bằng hom; (3) Báo cáo giải pháp 

bảo tồn, khai thác và phát triển cây Bò khai tại Thanh Hóa; (4) Báo cáo phương án 

sử dụng và chuyển giao kết quả đề tài; (5) Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết 
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quả đề tài; (6) 01 Bài báo khoa học công bố kết quả đề tài trên Tạp chí KH&CN 

Lâm nghiệp. 

2. Kinh phí: Tổng kinh phí là 1.088,94 triệu đồng (SNKH: 988,94 triệu đồng, 

tự có: 15,0 triệu đồng, nguồn khác: 85,0 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 3875/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ KH&CN năm 2018.  

- Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

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

III, năm 2018.  

- Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

đợt V, năm 2019. 

- Quyết định số 109/QĐ-SKHCN ngày 29/3/2018 của Giám đốc Sở KH&CN 

về việc thành lập tổ thẩm định nhiệm vụ KH&CN, các phiếu thẩm định, Kết luận 

thẩm định số 301/SKHCN-KLTĐ ngày 20/4/2018. 

- Thuyết minh đề tài; Hợp đồng số 414/2018/HĐKHCN-DAKHCN ngày 

16/5/2018. 

- Quyết định số 193/QĐ-SKHCN ngày 16/5/2018 của Giám đốc Sở KH&CN 

về việc bổ nhiệm Chủ nhiệm đề tài; Quyết định số 423/QĐ-SKHCN ngày 

05/9/2018 của Giám đốc Sở KH&CN về việc thay đổi chủ nhiệm đề tài. 

- Quyết định số 390/QĐ-SKHCN ngày 16/7/2019 của Giám đốc Sở KH&CN 

về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện đề tài. 

- Biên bản kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh ngày 

22/7/2019; Biên bản đánh giá, xác nhận khối lượng công việc trong kỳ báo cáo (từ 

ngày 18/5/2018 đến 10/7/2019). 

- Biên bản kiểm tra xác nhận kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngày 

09/8/2019. 

- 03 Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài, gồm: Biên bản kiểm tra ngày 

11/6/2019; Biên bản kiểm tra ngày 27/10/2020 tại Trạm Kiểm lâm Xuân Bái; Biên 

bản kiểm tra tại VQG Bến En ngày 27/10/2020. 

- Quyết định số 244/QĐ-SKHCN ngày 13/7/2021 của Giám đốc Sở KH&CN 

về việc thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả đề tài; Biên bản đánh giá 

kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh ngày 19/7/2021. 

1.2. Hồ sơ thực hiện đề tài. 

* Hồ sơ triển khai thực hiện của đơn vị chủ trì. 

- Các quyết định, kế hoạch phân công tổ chức thực hiện các nội dung đề 

tài của Giám đốc BQL VQG Bến En: số 06/QĐ-ĐTBK ngày 28/6/2018; số 08/QĐ-

ĐTBK ngày 28/6/2018; số 01/KH-ĐTBK ngày 20/02/2019 tham quan, học tập 

kinh nghiệm; số 242/VQG-KH&HTQT ngày 05/6/2020 về chống hạn cho cây 
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trồng … và các văn bản chỉ đạo trong quá trình thực hiện đề tài; Phương án điều 

tra kiến thức bản địa về loài Bò khai. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát; Báo cáo nội dung khoa học, tiến 

độ thực hiện đề tài (16/5/2018-30/6/2019). 

* Các sản phẩm của đề tài. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN đề tài; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 

nhiệm vụ. 

- Bản đồ hiện trạng phân bố loài Bò khai tại VQG Bến En; 01 bản điện tử; bài 

báo Tạp chí KH&CN Thanh Hóa (số 2/2021). 

- 02 Bản hướng dẫn kỹ thuật, gồm: Bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống cây 

Bò khai bằng hom và Bản hướng dẫn kỹ thuật gây trồng cây Bò khai.  

- 08 Báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm sản xuất 

giống và xây dựng mô hình trồng Bò khai; Báo cáo điều tra hiện trạng phân bố của 

loài Bò khai tại VQG Bến En; Báo cáo đánh giá đặc điểm sinh thái, kiến thức bản 

địa... về loài Bò khai; Báo cáo tổng hợp xử lý số liệu thí nghiệm; Báo cáo kết quả 

nhân giống Bò khai thực hiện mô hình; Báo cáo kết quả mô hình trồng thương 

phẩm cây Bò khai theo hướng thâm canh; Báo cáo giải pháp bảo tồn, khai thác và 

phát triển cây Bò khai; Báo cáo Phương án sử dụng và chuyển giao kết quả đề tài.  

- Các tài liệu khác, gồm: Sổ nhật ký thực hiện đề tài, nhật ký theo dõi các chỉ 

tiêu kỹ thuật thí nghiệm ở giai đoạn giâm hom, nhật ký theo dõi các chỉ tiêu kỹ 

thuật thí nghiệm ở giai đoạn vườn ươm, sơ đồ bố trí thí nghiệm, nhật ký theo dõi 

đặc tính sinh vật học, nhật ký theo dõi chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật mô hình; Hồ sơ 

thiết kế kỹ thuật - dự toán trồng mô hình Bò khai tại VQG Bến En; Lý lịch cây mẹ 

lấy hom; lý lịch cây theo dõi vật hậu; tọa độ mô tả các tuyến, ô tiêu chuẩn. 

- Hồ sơ thanh toán kinh phí: 558,94 triệu đồng cho việc thực hiện đề tài (trong 

đó: kinh phí SNKH: 543,94 triệu đồng; kinh phí tự có: 15,0 triệu đồng). 

2. Kết quả thực hiện các nội dung của đề tài. 

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

414/2018/HĐKHCN-ĐTKHCN ngày 16/5/2018 (Hợp đồng số 414) ký giữa Sở 

KH&CN và BQL VQG Bến En. Đề tài đã được Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm 

thu cấp tỉnh (thành lập theo Quyết định số 244/QĐ-SKHCN ngày 13/7/2021 của 

Giám đốc Sở KH&CN) họp ngày 19/7/2021 đánh giá, nghiệm thu, kết quả xếp 

loại: “Đạt”. Các nội dung khoa học đã được hoàn thành gồm: 

Nội dung 1: Tổ chức học tập kinh nghiệm sản xuất giống và xây dựng mô 

hình trồng Bò khai. 

BQL VQG Bến En đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức cho 15 người đi học tập 

kinh nghiệm từ ngày 24-28/02/2019 tại mô hình tại xã Kim Phượng, Định Hóa, 

Thái Nguyên và mô hình tại xã Phúc Xen, Quảng Uyên, Cao Bằng. 

Đã xây dựng Báo cáo kết quả tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất giống 

và xây dựng mô hình trồng Bò khai.  

Nội dung 2: Điều tra hiện trạng, đặc tính sinh vật học kiến thức bản địa về 

cây Bò khai tại VQG Bến En, tỉnh Thanh Hóa. 
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Đã xây dựng Phương án điều tra kiến thức bản địa về loài Bò khai của cộng 

đồng dân cư sống trong khu vực VQG Bến En, xây dựng 02 mẫu Phiếu điều tra, tổ 

chức điều tra 340 người dân tại 34 thôn thuộc 11 xã vùng đệm và giáp ranh VQG 

Bến En và có Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát.  

Đã lấy 03 mẫu đất tại các khu vực có cây Bò khai phân bố tự nhiên để phân 

tích 09 chỉ tiêu chính (dung trọng, tỷ trọng, PHKCI, Mùn, Độ ẩm, Ndt, Pdt, Độ xốp) 

tại Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản. 

Tổ chức 01 cuộc Hội thảo về kiến thức bản địa, thử nghiệm nhân giống, gây 

trồng và phát triển cây Bò khai tại BQL VQG Bến En, có 50 đại biểu tham gia, 

gồm cán bộ, lãnh đạo BQL VQG Bến En, Hạt Kiểm lâm và các hộ dân.  

Đã xây dựng Báo cáo điều tra hiện trạng phân bổ của loài Bò khai tại VQG 

Bến En.   

Nội dung 3: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cây Bò khai 

tại VQG Bến En. 

Đã xây dựng Sơ đồ bố trí các thí nghiệm và thực hiện 03 thí nghiệm, gồm:  

- Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại thuốc kích thích sinh 

trưởng và thời vụ đến quá trình nảy mầm của hom giống: đã thử nghiệm 03 loại 

hóa chất là ABT, chế phẩm Fitomix, chế phẩm Bimix super roots. Mỗi loại hóa 

chất được pha chế ở 03 nồng độ theo 03 công thức khác nhau để xử lý hom giống 

cây Bò khai trước khi giâm hom (đã thực hiện 09 công thức). Kết quả: để sản xuất 

cây giống Bò khai bằng phương pháp giâm hom đạt hiệu quả cao nhất nên sử dụng 

chế phẩm Fitomix ở nồng độ được pha loãng 05 lần, tổ chức sản xuất vào mùa 

Xuân- Hè và giâm hom trên nền cát sạch. 

- Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che sáng đến sinh trưởng 

của cây con giai đoạn vườn ươm: đã bố trí thí nghiệm theo 04 công thức che sáng 

khác nhau là: che sáng 75%, 50%, 25% và không che sáng. Kết quả: tỉ lệ che sáng 

trung bình từ 50-75% cây Bò khai cho tỉ lệ sống, sinh trưởng đường kính và sinh 

trưởng chiều cao tốt nhất. 

- Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần ruột bầu đến sự sinh 

trưởng của Bò khai ở giai đoạn vườn ươm: đã bố trí 04 công thức thí nghiệm. Kết 

quả: sử dụng công thức ruột bầu: 80% đất tầng B + 18% phân chuồng hoai + 2% 

phân vi sinh hữu cơ cho tỉ lệ sống và sinh trưởng tốt nhất. 

Đã cập nhật quá trình thực hiện các thí nghiệm vào Nhật ký theo dõi các chỉ 

tiêu kỹ thuật thí nghiệm ở giai đoạn giâm hom và giai đoạn vườn ươm. 

Đã xây dựng Báo cáo tổng hợp xử lý số liệu các thí nghiệm. 

Đã xây dựng Bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống cây Bò khai bằng hom.  

Nội dung 4: Thực hiện nhân giống cây Bò khai để triển khai mô hình. 

Đã xây dựng sơ đồ sản xuất giống Bò khai và lựa chọn được phương pháp sản 

xuất cây giống Bò khai tối ưu để đưa vào sản xuất đại trà cây giống, cụ thể sản 

xuất cây giống Bò khai bằng phương pháp giâm hom sử dụng chế phẩm Fitomix ở 

nồng độ được pha loãng 05 lần; giâm hom trên nền cát sạch; công thức ruột bầu: 

80% đất tầng B+18% phân chuồng hoai + 2% phân vi sinh hữu cơ; tỉ lệ che sáng 

trung bình 50 - 75%. 
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Năm 2018-2019, sản xuất được 16.000 cây giống Bò khai đảm bảo tiêu chuẩn 

xuất vườn để phục vụ trồng mô hình; năm 2020, tiếp tục sản xuất được 8.000 cây 

giống Bò khai để phục vụ trồng bổ sung, trồng dặm các mô hình đề tài.  

Đã xây dựng Báo cáo kết quả nhân giống cây Bò khai thực hiện mô hình.  

Nội dung 5: Xây dựng mô hình thử nghiệm cây Bò khai tại VQG Bến En. 

Tháng 3/2019, tiến hành xây dựng 02 mô hình trồng thử nghiệm Bò khai, 

tổng diện tích 1,0 ha với mật độ 6,667 bụi/ha. trong 03 tháng đầu, cả 02 mô hình 

cây Bò khai bị chết nhiều, đặc biệt mô hình trồng xen canh với cây lâm nghiệp tại 

Trạm Kiểm lâm Xuân Bái tỷ lệ chết lên tới 90% do nắng nóng năm 2019 kéo dài 

ảnh hưởng đến mô hình. Đơn vị đã báo cáo với Sở KH&CN và chủ động nguồn 

giống để trồng lại và trồng dặm, kết quả 02 mô hình đều thực hiện đạt chất lượng, 

theo báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình trồng cây Bò khai sau 04 năm ước 

tính thu hoạch được 1.574 kg x 60.000đ/kg = 94.440.000 đồng. Cụ thể: 

- Mô hình trồng cây Bò khai thuần loài: quy mô 0,5 ha, tại Khu Văn phòng 

BQL VQG Bến En, khu phố Xuân Lai, thị trấn Bến Sung, Như Thanh. Kết quả: 

theo báo cáo tỉ lệ sống đạt 90%, đường kính bình quân đạt 1,44 cm, số ngọn đạt 

trung bình 3,5 ngọn/cây.  

Kiểm tra thực tế: Hiện tại, mô hình trồng cây Bò khai thuần loài vẫn đang duy 

trì tại 03 khu vực trong khuôn viên Văn phòng BQL VQG Bến En, tổng diện tích 

0,5ha, khoảng cách mỗi bụi 1m x1,5m, bụi to có khoảng trên 10 ngọn, bụi nhỏ có 

khoảng 4-5 ngọn, các bụi cây Bò khai xanh tốt...  

- Mô hình trồng cây Bò khai xen canh với cây lâm nghiệp: quy mô 0,5ha, tại 

Lô 19, khoảnh 1, TK 629 Trạm Kiểm lâm Xuân Bái, xã Xuân Thái, Như Thanh. 

Kết quả: tỉ lệ sống đạt 83,9%, đường kính bình quân đạt 1,2 cm, số ngọn đạt trung 

bình 2,9 ngọn/cây. 

Kiểm tra thực tế: Hiện tại, mô hình trồng cây Bò khai xen canh dưới tán cây 

lâm nghiệp vẫn đang được duy trì tại Trạm Kiểm lâm Xuân Bái, diện tích mô hình 

0,5ha, các bụi Bò khai được trồng xen canh dưới tán cây lâm nghiệp, khoảng cách 

mỗi bụi 1m x 1,5m, bụi to có khoảng 5-6 ngọn, bụi nhỏ khoảng có 2-3 ngọn, các 

bụi Bò khai phát triển kém hơn các bụi cây Bò khai ở mô hình trồng cây Bò khai 

thuần loài.  

Đã xây dựng Báo cáo kết quả mô hình sản xuất thương phẩm Bò khai theo 

hướng thâm canh và Bản hướng dẫn kỹ thuật trồng Bò khai thương phẩm.  

Nội dung 6: Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật. 

Đã tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nhân giống, gây trồng, khai 

thác và phát triển cây Bò khai trong 02 ngày (22-23/6/2020) tại Hội trường thôn 

Yên Khang, xã Xuân Thái, Như Thanh cho 50 người dân vùng đệm VQG Bến En. 

Nội dung 7: Đề xuất phương án chuyển giao kết quả, giải pháp bảo tồn, 

khai thác và phát triển tại VQG Bến En và những địa phương có điều kiện 

tương tự. 

Đã xây dựng Báo cáo Phương án sử dụng và chuyển giao kết quả đề tài và  

Báo cáo giải pháp bảo tồn, khai thác và phát triển cây Bò khai tại Thanh Hóa. 

Nội dung 8: Viết báo cáo tổng kết, nghiệm thu đề tài 
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Đã xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài. 

Đã lập hồ sơ đề nghị Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh.  

Đề tài đã được đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh ngày 19/7/2021 xếp loại “Đạt”. 

3. Về sản phẩm của đề tài. 

Đề tài đã hoàn thành, có đủ sản phẩm theo Phụ lục 1 Hợp đồng số 414, gồm: 

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

hiện đề tài; (3) Bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống Bò khai bằng hom; (4) Bản 

hướng dẫn kỹ thuật gây trồng cây Bò khai; (5) Báo cáo giải pháp bảo tồn, khai thác 

và phát triển cây Bò khai tại Thanh Hóa; (6) Báo cáo Phương án sử dụng và 

chuyển giao kết quả đề tài; (7) Bài viết được đăng trên Tờ tin KH&CN Thanh Hóa 

số 2/2021: “Kết quả nghiên cứu kỹ thuật tạo giống cây Bò khai bằng hom tại Vườn 

Quốc gia Bến En, Thanh Hóa”. Tác giả: ông Nguyễn Đình Hiếu, chủ nhiệm đề tài.  

Các sản phẩm khoa học (3), (4), (5), (6) nêu trên trước khi được nghiệm thu 

cấp tỉnh đã được Tổ chuyên gia thẩm định thành lập theo Quyết định số 

36/2019/QĐ-VQG ngày 28/02/2019 của BQL VQG Bến En thẩm định: “Đạt yêu 

cầu”. Các sản phẩm khoa học đã được Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp 

tỉnh thông qua ngày 19/7/2021. 

4. Về thời gian, quy mô, địa điểm 

4.1. Về thời gian. 

Thời gian thực hiện đúng với Hợp đồng số 414 là 36 tháng (5/2018 - 5/2021).  

Tiến độ thực hiện 7/8 nội dung đúng theo Hợp đồng. 01 nội dung chậm 06 

tháng: “Tổ chức học tập kinh nghiệm sản xuất giống và xây dựng mô hình trồng 

Bò khai”. Lý do: theo đơn vị chủ trì báo cáo, để lựa chọn thời điểm tổ chức đoàn 

công tác học tập kinh nghiệm trùng với mùa sản xuất chính cây giống Bò khai tại 

các địa điểm học tập nhằm đạt hiệu quả cao hơn, nên đơn vị đã điều chỉnh thời 

gian cho phù hợp. 

4.2. Quy mô: 

Quy mô thí nghiệm: thực hiện 03 thí nghiệm. 

Quy mô sản xuất: năm 2018-2019, tổ chức sản xuất 23.000 hom giống Bò 

khai, có 16.000 cây giống Bò khai đạt tiêu chuẩn xuất vườn để trồng mô hình; năm 

2020, sản xuất bổ sung 8.000 cây giống Bò khai đạt tiêu chuẩn xuất vườn để phục 

vụ cho trồng lại và trồng dặm. 

02 mô hình trồng thử nghiệm Bò khai, diện tích 1,0 ha (mỗi mô hình 0,5 ha). 

4.3. Địa điểm: Đề tài được thực hiện tại VQG Bến En, thuộc huyện Như 

Thanh và huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

5. Về sử dụng kinh phí thực hiện đề tài. 

5.1. Tình hình kinh phí: 

- Tổng kinh phí thực hiện đề tài là 1.088,94 triệu đồng (trong đó: kinh phí 

SNKH: 988,94 triệu đồng, khoán chi: 859,04 triệu đồng; kinh phí tự có: 15,0 triệu 

đồng; kinh phí khác: 85,0 triệu đồng). 

- Kinh phí SNKH đã cấp: 543,94 triệu đồng 
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- Kinh phí SNKH chưa cấp: 445,0 triệu đồng. 

5.2. Kết quả kiểm tra hồ sơ kinh phí:  

Đến thời điểm thanh tra, số kinh phí đã chi thanh toán là 558,94 triệu đồng, 

trong đó: kinh phí SNKH: 543,94 triệu đồng; kinh phí tự có: 15,0 triệu đồng. Các 

nội dung chi đúng dự toán được duyệt, đầy đủ chứng từ thanh toán. 

Sở Tài chính đã kiểm tra, xác nhận việc sử dụng kinh phí đề tài (bước 1) ngày 

09/8/2019, theo đó, kinh phí SNKH được xác nhận quyết toán: 398,94 triệu đồng. 

Hiện tại, đơn vị chủ trì đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán hoàn thành đề tài.  

6. Về việc đăng ký giao nộp các sản phẩm khoa học và thanh lý hợp đồng  

Đơn vị đang hoàn thiện các sản phẩm khoa học theo ý kiến của Hội đồng 

nghiệm thu cấp tỉnh để tiến hành đăng ký giao nộp các sản phẩm khoa học.  

Chưa thực hiện thanh lý Hợp đồng số 414. 

III. KẾT LUẬN  

1. Kết quả đạt được. 

- Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài đã nghiêm túc thực hiện đúng nội dung, 

quy mô, thời gian, địa điểm của đề tài được phê duyệt. Đề tài đã hoàn thành, có đủ 

sản phẩm theo đơn đặt hàng và đã được nghiệm thu cấp tỉnh, kết quả xếp loại 

“Đạt”. 

- Đề tài đạt được mục tiêu: xác định được một số đặc điểm sinh thái học và 

kiến thức bản địa về cây Bò khai ở VQG Bến En; Xây dựng được bản hướng dẫn 

kỹ thuật nhân giống cây Bò khai bằng hom và Bản hướng dẫn kỹ thuật gây trồng 

cây Bò khai; Xây dựng được 01 mô hình trồng cây Bò khai thuần loài và 01 mô 

hình trồng cây Bò khai xen dưới tán cây lâm nghiệp; Đề xuất được biện pháp bảo 

tồn, khai thác và phát triển cây Bò khai. 

- Đến thời điểm thanh tra, tổng kinh phí đã thanh toán là 558,94 triệu đồng 

(trong đó: kinh phí SNKH: 543,94 triệu đồng, số kinh phí tự có: 15,0 triệu đồng). 

Các nội dung chi số kinh phí này đúng nội dung được duyệt. Đơn vị chủ trì đang 

hoàn thiện hồ sơ quyết toán hoàn thành đề tài. 

2. Một số tồn tại, hạn chế. 

- Khi xây dựng đề tài đã lựa chọn thời gian tổ chức học tập kinh nghiệm sản 

xuất giống và xây dựng mô hình trồng Bò khai không trùng với thời vụ Bò khai tại 

các địa điểm dự định học tập kinh nghiệm nên khi thực hiện nội dung học tập kinh 

nghiệm tại Cao Bằng và Thái Nguyên phải điều chỉnh thời gian phù hợp với mùa 

vụ để đạt hiệu quả học tập cao hơn, dẫn đến triển khai nội dung này chậm tiến độ. 

- Khi xây dựng 02 mô hình trồng cây Bò khai thương phẩm, gặp thời tiết nắng 

nóng kéo dài dẫn đến mô hình Bò khai chết nhiều, đặc biệt mô hình trồng cây Bò 

khai tại Trạm Kiểm lâm Xuân Bái tỉ lệ cây chết lên tới 90% nên đơn vị chủ trì đã 

báo cáo với Sở KH&CN và chủ động sản xuất bổ sung cây giống Bò khai để thực 

hiện trồng lại và trồng dặm. Kết quả hiện tại, mới chỉ mô hình cây Bò khai thuần 

loài cho thu hoạch sản phẩm. Mô hình trồng Bò khai xen canh dưới tán cây lâm 

nghiệp đang tiếp tục tích cực chăm sóc. 
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IV. YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ. 

1. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài. 

- Rút kinh nghiệm trong việc dự kiến thời gian tổ chức học tập kinh nghiệm 

về sản xuất giống và xây dựng mô hình trồng Bò khai tại tỉnh Thái Nguyên và tỉnh 

Cao Bằng không trùng với mùa vụ Bò khai nên phải điều chỉnh thời gian thực hiện, 

dẫn đến nội dung này bị chậm tiến độ. 

- Đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục tăng cường chăm sóc 02 mô hình trồng Bò 

khai thương phẩm của đề tài, đặc biệt là mô hình trồng Bò khai xen canh dưới tán 

cây lâm nghiệp. 

- Yêu cầu tổ chức chủ trì: Hoàn thiện sản phẩm khoa học theo ý kiến của Hội 

đồng đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh và giao nộp về Sở KH&CN theo Hợp đồng số 

414; Thực hiện quyết toán kinh phí đề tài với Sở Tài chính và tiến hành thanh lý 

hợp đồng theo quy định; niêm yết công khai Kết luận thanh tra tối thiểu 15 ngày 

liên tục tại Trụ sở BQL VQG Bến En kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra này; 

Sau khi hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện với Sở KH&CN (qua Thanh tra Sở 

để theo dõi kết quả thực hiện). 

2. Phòng Quản lý Khoa học. 

- Đôn đốc, hướng dẫn đơn vị chủ trì hoàn thiện các sản phẩm khoa học theo ý 

kiến của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh và giao nộp sản phẩm khoa học 

của đề tài theo đúng Hợp đồng số 414; đôn đốc đơn vị chủ trì báo cáo quyết toán 

kinh phí thực hiện đề tài với Sở Tài chính theo quy định. 

- Sau khi đơn vị chủ trì hoàn thành quyết toán kinh phí đề tài, giao nộp sản 

phẩm khoa học, Phòng Quản lý Khoa học có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài 

chính - Kế hoạch tham mưu cấp số kinh phí còn lại theo quy định. 

- Tham mưu thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của đề tài theo Nghị định số 

70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành 

và tham mưu tổ chức thanh lý Hợp đồng số 414 với đơn vị chủ trì theo quy định./. 

 Nơi nhận:                                                               
  - BQL VQG Bến En;                                                          

  - Thanh tra tỉnh (để b/c);  

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Phòng QLKH;                                                                                                      

  - Lưu: VT-TTra. 
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