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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện đề tài: 

“Khảo nghiệm một số giống Lê năng suất, chất lượng cao tại tỉnh Điện Biên” 

 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 935/QĐ-SKHCN ngày 27/9/2022 của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên, về thanh tra đột xuất việc 

chấp hành các quy định pháp luật về thực hiện đề tài: “Khảo nghiệm một số 

giống Lê năng suất, chất lượng cao tại tỉnh Điện Biên”. Từ ngày 11/10/2022 đến 

ngày 21/11/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Nghiên 

cứu thực nghiệm Rau, Hoa, Quả Gia Lâm. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/11/2022 của Trưởng Đoàn thanh 

tra, Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau: 

1. Khái quát chung 

- Tên đề tài: “Khảo nghiệm một số giống Lê năng suất, chất lượng cao tại 

tỉnh Điện Biên”. 

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, Hoa, Quả Gia 

Lâm. 

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Quách Thị Thanh Hoa. 

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ 08/7/2020 đến 08/7/2023). 

- Mục tiêu của Đề tài:  

* Mục tiêu tổng quát: 

Phát triển cây lê trở thành cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, góp phần 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người 

dân vùng trồng lê trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

* Mục tiêu cụ thể:   

+ Tuyển chọn 1-2 giống lê năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều 

kiện sinh thái tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

+ Xác định được một số biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, 

chất lượng cây lê được trồng tại địa phương. 
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+ Xây dựng mô hình trồng cây lê quy mô 0,5 ha áp dụng đồng bộ các biện 

pháp kỹ thuật. 

+ Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lê cho 100 lượt 

người dân tại vùng trồng lê. 

- Nội dung đề tài: 

 + Nội dung 1: Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất và khả năng phát 

triển lê tại một số xã trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

+ Nội dung 2: Nhập nội và khảo nghiệm một số giống lê có năng suất, 

chất lượng cao (03 giống) tại các xã: Pá Khoang, Mường Phăng, TP Điện Biên 

Phủ. 

+ Nội dung 3: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng 

suất chất lượng cây lê: Bón phân, cắt tỉa, quản lý độ ẩm đất. 

+ Nội dung 4: Xây dựng 0,5 ha mô hình trồng cây lê áp dụng đồng bộ các 

biện pháp kỹ thuật. 

+ Nội dung 5: Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lê 

thông qua tập huấn kỹ thuật. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

Qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ đề tài do cơ quan quản lý, tổ chức chủ trì 

thực hiện đề tài cung cấp và đi kiểm tra, xác minh thực tế tại bản Xôm, bản Ten, 

xã Pá Khoang; bản Yên 2, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 

kết quả như sau: 

2.1. Trình tự thủ tục thực hiện đề tài 

- Đề tài được phê duyệt danh mục tại Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 

08/01/2020 của UBND tỉnh Điện Biên. Sau khi được phê duyệt danh mục đề tài, 

Trung tâm đã xây dựng thuyết minh đề tài và dự toán kinh phí. 

 - Bảo vệ thuyết minh đề tài trước Hội đồng Khoa học và công nghệ 

(KH&CN) cấp cơ sở ngày 14/02/2020. 

 - Bảo vệ thuyết minh đề tài trước Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký giao 

trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh ngày 15/5/2020. 

  - Tổ thẩm định kinh phí Hội đồng KH&CN tỉnh Điện Biên thẩm định 

kinh phí theo Biên bản họp thẩm định kinh phí đề tài KH&CN cấp tỉnh ngày 

26/5/2020. 

 - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, Hoa, Quả Gia Lâm 

đã ủy quyền cho ông Hoàng Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm ký Quyết 

định, Hợp đồng và các giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện đề tài (Giấy ủy 
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quyền số 04/GUQ-TTGL ngày 03/7/2020, thời gian ủy quyền từ ngày 03/7/2020 

đến ngày 31/7/2023). 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN năm 2020 tại Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 06/7/2020. 

- Sở KH&CN tỉnh Điện Biên ký hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN với 

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, Hoa, Quả Gia Lâm (Hợp đồng số 

521/2020/HĐ-ĐTKHCN ngày 08/7/2020); phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng 

thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số 654/2021/PLHĐ-ĐTKHCN ngày 

29/7/2021. 

- Khi điều chỉnh một số hạng mục chi của đề tài, tổ chức chủ trì đã có 

công văn số 16/TTGL ngày 26/5/2021, gửi Sở KH&CN và đã được Sở KH&CN 

chấp thuận tại công văn số 533/SKHCN-KHQLKH ngày 21/6/2021. 

- Khi thay đổi số lượng phân bón hỗ trợ cho các hộ dân tham gia thực 

hiện đề tài, tổ chức chủ trì đã có công văn số 09/TTGL ngày 02/3/2022, gửi Sở 

KH&CN và đã được chấp thuận tại công văn số 309/SKHCN-QLKH ngày 

07/4/2022. 

 - Trung tâm có công văn xin điều chỉnh thành viên tham gia thực hiện đề 

tài, gửi Sở KH&CN tỉnh Điện Biên (Công văn số 08//TTGL ngày 08/02/2022). 

- Được Sở KH&CN tổ chức kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biên bản kiểm tra, đánh giá ngày 20/10/2021). 

 2.2. Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện đề tài 

 2.2.1. Tổng kinh phí được phê duyệt: 767.050.000 đồng, trong đó: 

 - Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 767.050.000 đồng. 

 - Nguồn khác: 0 đồng. 

 2.2.2. Tổng kinh phí được cấp đến thời điểm thanh tra 

 Tổng kinh phí được cấp đến thời điểm thanh tra: 760.000.000 đồng. 

Trong đó: 

 - Cấp ứng năm 2020: 150.000.000 đồng. 

 - Cấp quyết toán năm 2020: 26.329.000 đồng. 

 - Cấp ứng năm 2021: 133.671.000 đồng. 

 - Cấp ứng năm 2022: 450.000.000 đồng. 

 2.2.3. Tổng kinh phí đã được quyết toán 

 Tổng kinh phí được quyết toán đến thời điểm thanh tra: 287.458.950 đồng,  



4 
 

Trong đó: 

 - Kinh phí được quyết toán năm 2020: 176.329.000 đồng (Biên bản xét 

duyệt quyết toán số 1153/BBQT-SKHCN ngày 31/12/2020). 

 - Kinh phí được quyết toán năm 2021: 106.827.950 đồng (Biên bản xét 

duyệt quyết toán số 1158/BBQT-SKHCN ngày 20/12/2021). 

 2.3. Việc thực hiện nội dung, tiến độ đề tài theo Hợp đồng  

 Theo báo cáo và hồ sơ của Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, Hoa, 

Quả Gia Lâm (Sau đây viết tắt là Trung tâm) cung cấp cho Đoàn thanh tra, 

Trung tâm đã thực hiện những nội dung sau: 

 2.3.1. Nội dung 1: Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất và khả năng 

phát triển Lê tại một số xã trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 07/2020 đến tháng 10/2020. 

- Xây dựng 01 mẫu phiếu điều tra thực trạng sản xuất Lê trên địa bàn các 

huyện/vùng trọng điểm tỉnh Điện Biên; điều tra thực trạng sản xuất Lê tại xã Pá 

Khoang và xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, với 60 phiếu 

điều tra (Xã Pá Khoang 30 phiếu; xã Mường Phăng 30 phiếu); thời gian đi điều 

tra từ ngày 13-16/8/2020; hoàn thành Báo cáo đánh giá hiện trạng sản xuất và 

khả năng phát triển lê tại một số xã trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. 

2.3.2. Nội dung 2: Nhập nội và khảo nghiệm một số giống Lê có năng 

suất, chất lượng cao (03 giống) tại các xã: Pá Khoang, Mường Phăng, TP 

Điện Biên Phủ.  

- Thời gian thực hiện theo thuyết minh từ tháng 7/2020 - 7/2023 

* Công việc 1: Nhập nội 03 giống Lê gồm: BV1, VH6, Hoành Sơn, mỗi 

giống 106 cây; xây dựng vườn khảo nghiệm với tổng diện tích mô hình khảo 

nghiệm là 0,72 ha. 

- Lựa chọn 05 hộ dân tham gia để bố trí thí nghiệm khảo nghiệm, tại Bản 

Xôm, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

 - Tiến hành cấp phát cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phân 

chuồng và nguyên vật liệu khác cho 05 hộ dân tham gia thực hiện thí nghiệm. 

Danh sách cấp phát có chữ ký xác nhận của người dân và có xác nhận của 

UBND xã Pá Khoang.  

 * Công việc 2: Chăm sóc, theo dõi đánh giá tình hình sinh trưởng, phát 

triển của các giống khảo nghiệm. 



5 
 

 - Tổ chức chủ trì đã tiến hành chăm sóc sau trồng và theo dõi các chỉ tiêu: 

Chỉ tiêu về sinh trưởng và phát triển; sự phát sinh sâu, bệnh hại. Có bảng số liệu 

theo dõi các chỉ tiêu: Chiều cao, đường kính tán; sự phân cành các đợt lộc; tình 

hình sâu bệnh gây hại trong năm. 

 - Trong quá trình chăm sóc các hộ dân có đối ứng phân chuồng để đảm 

bảo đủ số lượng phù hợp với tình hình sinh trưởng của cây, đảm bảo kết quả 

nghiên cứu của đề tài. 

2.3.3. Nội dung 3: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh 

tăng năng suất chất lượng cây lê: Bón phân, cắt tỉa, quản lý độ ẩm đất 

- Thời gian triển khai nội dung 3: Từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2022. 

- Lựa chọn 03 hộ dân tham gia để bố trí thí nghiệm tại Bản Xôm và Bản 

Ten, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  

- Triển khai 03 thí nghiệm, cụ thể như sau: 

+ Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh 

trưởng, phát triển của cây Lê: Nghiên cứu được tiến hành trên vườn lê trồng sẵn 

tại hộ gia đình ông Cà Văn Anh - Bản Xôm, xã Pá Khoang, với giống lê từ 2-3 

năm tuổi. Thí nghiệm được bố trí với 04 công thức trên tổng số 120 cây. Các chỉ 

tiêu theo dõi gồm: Chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển, đặc điểm quả, đánh giá 

chất lượng quả thông qua phân tích các chỉ tiêu sinh hoá, sự phát sinh sâu bệnh 

hại. 

+ Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp tạo hình, 

cắt tỉa đến sinh trưởng và phát triển của cây lê: Nghiên cứu được tiến hành trên 

vườn lê trồng sẵn tại hộ gia đình ông Lường Văn Ngoan - Bản Xôm, xã Pá 

Khoang, với giống lê từ 2 năm tuổi. Thí nghiệm được bố trí với 03 công thức 

trên tổng số 135 cây. Các chỉ tiêu theo dõi: Tương tự như thí nghiệm phân bón, 

bỏ chỉ tiêu phân tích sinh hoá quả lê. 

+ Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp giữ ẩm: Tủ 

gốc + Tưới nước và sử dụng chất giữ ẩm đến sinh trưởng và phát triển của cây 

Lê: Thí nghiệm được tiến hành trên vườn trồng sẵn tại hộ gia đình bà Lường Thị 

Xúm - Bản Ten, xã Pá Khoang, với giống lê từ 2 năm tuổi. Thí nghiệm được bố 

trí với 05 công thức trên tổng số 150 cây. Chỉ tiêu theo dõi gồm: Độ ẩm đất(%); 

sinh trưởng của các đợt lộc xuân, thời gian ra hoa, bói quả; tỷ lệ đậu quả; các chỉ 

tiêu cơ giới của quả, khối lượng quả, năng suất quả/cây. 

- Tiến hành cấp phát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phân chuồng và 

nguyên vật liệu khác cho 03 hộ dân tham gia thực hiện thí nghiệm. Danh sách 

cấp phát có chữ ký xác nhận của người dân và của UBND xã Pá Khoang. 
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- Hướng dẫn chăm sóc, theo dõi đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển  

của các cây thực hiện thí nghiệm. Có bảng số liệu theo dõi các chỉ tiêu năm 

2021, 2022. 

 - Tổ chức chủ trì đã tiến hành phân tích các chỉ tiêu chất lượng mẫu quả lê 

(Kết quả thử nghiệm số 220727-02 ngày 27/7/2022 của Phòng thí nghiệm Trung 

tâm KH&CNTP, Học viện Nông nghiệp Việt Nam). 

2.3.4. Nội dung 4: Xây dựng 0,5 ha mô hình trồng cây lê áp dụng đồng 

bộ các biện pháp kỹ thuật 

Thời gian thực hiện theo thuyết minh từ tháng 7/2022 - 07/2023. Đến 

tháng 10/2022 tổ chức chủ trì mới thực hiện. 

2.3.5. Nội dung 5: Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng và chăm sóc cây 

lê thông qua tập huấn kỹ thuật 

Thời gian tập huấn theo thuyết minh từ tháng 9 - 10/2022. Tổ chức chủ trì 

đã thực hiện lớp tập huấn vào ngày 29/10/2022 tại UBND xã Pá Khoang và 

ngày 31/10/2022 tại UBND xã Mường Phăng với 100 lượt người dân tham gia 

tập huấn. 

 2.3.6. Mua sắm nguyên vật liệu 

Trung tâm đã thực hiện các bước xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

được Sở KH&CN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc đề 

tài theo Quyết định số 639/QĐ-SKHCN ngày 19/8/2020 và ký các hợp đồng 

mua bán cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ và 

nguyên liệu khác với Cửa hàng Lê Văn Huấn, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia 

Lâm, Hà Nội và Công ty CP giống rau hoa quả Trung ương, Tân Châu, Khoái 

Châu, Hưng Yên. Ký hợp đồng mua bán phân chuồng với Hợp tác xã Nông sản 

sạch Điện Biên, đội 5, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Công 

ty TNHH thực phẩm Safe Green, Đội 5, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên. 

 2.4. Việc thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý 

Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định, cụ thể như sau: 

- Năm 2020: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ ngày 

15/11/2020; Báo cáo chi tiết kinh phí đề tài đề nghị quyết toán năm 2020 ngày 

08/12/2020. 

- Năm 2021: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ ngày 

15/5/2021 và ngày 15/11/2021; báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện 

nhiệm vụ ngày 01/9/2021; báo cáo chi tiết kinh phí đề tài đề nghị quyết toán 

năm 2021 ngày 30/9/2021. 
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- Năm 2022: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ ngày 

15/5/2022. 

2.5. Kiểm tra thực tế 

Đoàn thanh tra đã đi kiểm tra, xác minh thực tế tại bản Xôm, bản Ten, xã 

Pá Khoang; bản Yên 2, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 

nơi tổ chức chủ trì tiến hành triển khai thực hiện các nội dung đề tài: “Khảo 

nghiệm một số giống Lê năng suất, chất lượng cao tại tỉnh Điện Biên”. Kết quả 

kiểm tra, xác minh cụ thể như sau:  

2.5.1. Nội dung 1: Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất và khả năng 

phát triển lê tại một số xã trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Đoàn thanh tra đã kiểm tra, xác minh đối với 08 cá nhân có tên trong danh 

sách điều tra, khảo sát tại bản Xôm, xã Pá Khoang và bản Yên 2, xã Mường 

Phăng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Qua trao đổi, được các cá nhân cho 

biết: 06/08 cá nhân xác nhận đúng chữ ký của mình trong danh sách ký nhận chế 

độ điền phiếu điều tra khảo sát (trong đó, có 05/08 cá nhân xác nhận không nhớ 

có cán bộ đến điều tra, khảo sát; 01 cá nhân xác nhận có cán bộ đến điều tra, 

khảo sát); 02/08 cá nhân xác nhận không có cán bộ đến điều tra khảo sát. 

2.5.2. Nội dung 2: Nhập nội và khảo nghiệm một số giống lê có năng 

suất, chất lượng cao (03 giống: BV1, VH6 và Hoành Sơn) tại xã Pá Khoang, 

Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ 

* Đoàn thanh tra đến kiểm tra, xác minh tại 05 hộ dân tham gia thực hiện 

đề tài, qua trao đổi được các hộ dân cho biết:  

- Tổ chức chủ trì chọn 05 hộ dân triển khai thực hiện đề tài với tổng diện 

tích 0,72 ha. Các hộ dân được cấp 318 cây giống (gồm 03 giống: BV1, VH6, 

Hoành Sơn); được cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vôi bột, dây nilon, kéo 

cắt cành, phân chuồng (có sổ ghi chép) và có ký nhận vào danh sách cấp phát, 

có xác nhận của UBND xã Pá Khoang. 

- Trong quá trình triển khai mô hình các hộ dân được cán bộ thực hiện đề 

tài hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây, cách phòng trừ sâu bệnh hại; khoảng 

từ 3 - 4 tháng/1 lần có cán bộ thực hiện đề tài đến kiểm tra, theo dõi sự phát triển 

và sinh trưởng của cây; sâu, bệnh gây hại.  

- Các hộ dân cho biết: Cây lê sau trồng có một số cây chết (đã được cấp 

trồng bổ sung đảm bảo số lượng cây theo thuyết minh đã được phê duyệt), cây 

Lê năm sau phát triển hơn năm trước, một số cây ra hoa nhưng không đậu quả. 

Một số cây bị sâu ăn lá, sâu cuốn lá. Khi cây bị sâu, bệnh hại, các hộ dân được 

cấp thuốc bảo vệ thực vật để phun diệt sâu, bệnh hại. 



8 
 

* Kiểm tra thực tế mô hình của các hộ dân, Đoàn thanh tra thấy: 

- Mô hình có trồng 03 giống Lê: BV1, VH6, Hoành Sơn. Quan sát thực tế 

thấy cây đang trong thời kỳ rụng lá; cây đã được vin cành bằng dây nilon; có 

một số cây bị sâu ăn lá, sâu cuốn lá; đa số các hộ dân đều trồng xen cây sắn, 

khoai, dong riềng và một số cây khác vào mô hình trồng lê. Các cây lê được cán 

bộ thực hiện đề tài gắn mã số ký hiệu cây để theo dõi thí nghiệm. 

- Đoàn thanh tra phối hợp với 02 cán bộ thực hiện đề tài tiến hành đo 

kiểm tra ngẫu nhiên tổng số 19 cây: Giống Lê BV1: 05 cây, giống Lê VH6: 06 

cây, giống Lê Hoành Sơn: 08 cây (Kết quả đo chi tiết tại các Biên bản kiểm tra, 

xác minh). 

 2.5.3. Nội dung 3: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh 

tăng năng suất chất lượng cây Lê: Bón phân, cắt tỉa, quản lý độ ẩm đất, tại 

bản Ten và bản Xôm, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

(Nghiên cứu trên vườn cây có sẵn của người dân) 

 - Đoàn thanh tra đã đến kiểm tra, xác minh đối với 03 hộ dân tham gia thí 

nghiệm. Qua trao đổi, các hộ dân cho biết: 

+ Tổ chức chủ trì đã lựa chọn 03 hộ dân để bố trí 03 thí nghiệm nghiên 

cứu. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, 

phát triển của cây lê tại gia đình ông Cà Văn Anh, tại bản Xôm, xã Pá Khoang 

với quy mô 120 cây; Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp 

tạo hình, cắt tỉa, tại gia đình ông Lường Văn Ngoan, tại bản Xôm, xã Pá Khoang 

với quy mô 135 cây; Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp 

giữ ẩm: Tủ gốc + Tưới nước và sử dụng chất giữ ẩm, tại gia đình bà Lường Thị 

Xúm tại bản Ten, xã Pá Khoang, với quy mô 150 cây.  

+ Được cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phân chuồng và nguyên vật 

liệu khác (có sổ ghi chép) và ký nhận vào danh sách cấp phát, có xác nhận của 

UBND xã Pá Khoang. 

+ Một năm khoảng 04 lần, cán bộ thực hiện đề tài đến hướng dẫn cách 

chăm sóc cây và phòng, trừ sâu bệnh hại; kiểm tra, theo dõi các chỉ tiêu về sinh 

trưởng, phát triển, đặc điểm quả và sự phát sinh sâu, bệnh hại.  

+ Có một số cây có ra bói quả, một số cây ra hoa nhưng không đậu quả. 

- Đoàn thanh tra phối hợp với 02 cán bộ thực hiện đề tài tiến hành đo 

kiểm tra ngẫu nhiên 16 cây (Kết quả đo chi tiết tại các Biên bản kiểm tra, xác 

minh). 

 - Quan sát thực tế thấy cây đang trong thời kỳ rụng lá; cây đã được cắt, tỉa, 

vin cành bằng dây nilon; cây có hiện tượng sâu ăn lá, sâu cuốn lá, một số gốc 
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cây có mối, kiến. Đa số các hộ dân đều trồng xen cây sắn, dong riềng, khoai và 

một số cây khác trong mô hình thí nghiệm. 

- Đoàn thanh tra làm việc với ông Lò Văn Sâm - Cán bộ khuyến nông xã 

Pá Khoang. Qua trao đổi, ông Sâm cho biết: Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm 

Rau, Hoa, Quả Gia Lâm có phối hợp với ông trong công tác vận động các hộ 

dân tham gia thực hiện đề tài; theo dõi mô hình, hướng dẫn các hộ dân chăm sóc 

và phòng, trừ sâu bệnh hại; là người chứng kiến trong những đợt cấp phát giống, 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vôi bột, vật liệu giữ ẩm, dây nilon, kéo cắt 

cành… cho người dân; là người trực tiếp theo dõi, đo các chỉ tiêu về độ ẩm cho 

mô hình Thí nghiệm 3 của gia đình bà Lường Thị Xúm ở bản Ten với chu kỳ đo 

01 tháng 03 lần, mỗi lần đo xong ghi vào giấy và cung cấp số liệu cho tổ chức 

chủ trì.  

(Nội dung làm việc được ghi nhận tại Biên bản kiểm tra, xác minh)..  

3. Kết luận 

3.1. Những mặt làm được 

- Việc thực hiện nội dung, tiến độ của đề tài: Đến thời điểm thanh tra, 

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, Hoa, Quả Gia Lâm đã triển khai một 

số nội dung công việc theo thuyết minh đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký. 

Cụ thể như sau: 

+ Hoàn thành nội dung 1: Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất và khả 

năng phát triển cây lê tại một số xã trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên, bao gồm: Xây dựng 01 mẫu phiếu điều tra; điều tra, đánh giá 60 phiếu tại 

xã Pá Khoang và xã Mường Phăng; hoàn thành Báo cáo đánh giá hiện trạng sản 

xuất và khả năng phát triển cây lê tại một số xã trên địa bàn thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên. 

+ Nội dung 2: Nhập nội và khảo nghiệm một số giống lê có năng suất, 

chất lượng cao tại xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, bao gồm: Nhập nội 03 

giống: BV1, VH6, Hoành Sơn, mỗi giống 106 cây, tổng diện tích mô hình khảo 

nghiệm là 0,72 ha; chăm sóc, theo dõi đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển 

của các giống khảo nghiệm. 

+ Nội dung 3: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng 

suất chất lượng cây lê: Bón phân, cắt tỉa, quản lý độ ẩm đất, tại bản Ten và bản 

Xôm, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Nghiên cứu trên vườn 

cây có sẵn của người dân); Bố trí và thực hiện 03 thí nghiệm; chăm sóc và theo 

dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây; phát sinh sâu, bệnh hại. 

+ Hoàn thành nội dung 5: Thực hiện tổ chức lớp tập huấn cho 100 lượt 

người dân tại xã Pá Khoang và xã Mường Phăng. 
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+ Tổ chức chủ trì đã thực hiện cấp phát đầy đủ cho người dân vật tư và 

nguyên vật liệu phục vụ đề tài theo thuyết minh, kinh phí được duyệt. 

- Về tình hình sử dụng kinh phí: Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, 

Hoa, Quả Gia Lâm thực hiện theo định mức được phê duyệt tại Quyết định phê 

duyệt kinh phí số 645/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên; 

Biên bản họp thẩm định kinh phí đề tài KH&CN cấp tỉnh ngày 26/5/2020. 

- Về thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý: Tổ chức chủ trì đã 

thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ theo quy định. 

3.2. Một số hạn chế, tồn tại 

- Phiếu điều tra thực trạng sản xuất cây Lê trên địa bàn các huyện/vùng 

trọng điểm tỉnh Điện Biên trong đó có nội dung thu thập yếu tố khí hậu cụ thể 

qua các tháng trong năm 2018, 2019. Các hộ dân không thể biết chính xác được 

nhiệt độ trung bình các tháng trong 2 năm đó là bao nhiêu. Vì vậy, chỉ tiêu thứ 

nhất đưa ra trong phiếu điều tra là chưa phù hợp với đối tượng được điều tra. 

- Qua kiểm tra xác minh một số cá nhân tham gia điền phiếu điều tra, 

khảo sát nội dung 01 cho thấy có 02/08 cá nhân xác nhận không có cán bộ đến 

điều tra khảo sát. 

- Thời gian thực hiện thí nghiệm khảo nghiệm giống dự kiến từ tháng 

7/2020 đến 07/2023. Thời gian dự kiến trồng là tháng 8, tháng 9/2020. Tuy 

nhiên tổ chức chủ trì đã thay đổi thời vụ trồng lê sang tháng 11-12/2020 mà 

không có văn bản xin ý kiến cơ quan quản lý, chỉ thể hiện trong báo cáo định kỳ 

ngày 15/11/2020.  

- Chưa triển khai mô hình khảo nghiệm 03 giống lê tại xã Mường Phăng, 

TP Điện Biên Phủ (Tổ chức chủ trì có công văn số 52A1/TTGL ngày 

17/10/2022 V/v xin gia hạn thời gian thực hiện Nội dung 2 và triển khai tiếp mô 

hình khảo nghiệm một số giống lê có năng suất, chất lượng cao tại xã Mường 

Phăng). 

- Biên bản họp giữa Tổ chức chủ trì đề tài với UBND xã Pá Khoang và 

đại diện các hộ gia đình được lựa chọn tham gia đề tài thuộc Nội dung 2 và Nội 

dung 3 (ngày 23/8/2020) chỉ thể hiện nghĩa vụ của người dân phải thực hiện 

theo đúng cam kết, không thể hiện nội dung quyền lợi của người dân được 

hưởng khi tham gia đề tài.  

- Người dân vẫn trồng xen cây sắn, dong riềng, khoai và một số cây trồng 

khác trong mô hình trồng lê gây ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển 

của cây lê. 
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- Nội dung 4: Xây dựng 0,5 ha mô hình trồng cây lê áp dụng đồng bộ các 

biện pháp kỹ thuật: Thực hiện chậm tiến độ so với thuyết minh được phê duyệt. 

Thời gian thực hiện theo thuyết minh từ tháng 7/2022 - 07/2023. Đến tháng 

10/2022  tổ chức chủ trì mới thực hiện. 

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

 5. Yêu cầu, đề nghị, kiến nghị các biện pháp xử lý: 

5.1. Đối với Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, Hoa, Quả Gia 

Lâm 

Đề nghị tổ chức chủ trì thực hiện đề tài: 

- Rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng mẫu phiếu điều tra và quá 

trình tiến hành điều tra, khảo sát với các cá nhân. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện đề tài có vấn đề phát sinh về thay 

đổi thời vụ, thời gian thực hiện hoặc các nội dung khác phải kịp thời báo cáo, 

xin ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan quản lý để có sự điều chỉnh cho phù hợp. 

- Tiếp tục triển khai và theo dõi mô hình khảo nghiệm 03 giống lê (BV1, 

VH6, Hoành Sơn) tại xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ. 

- Quyền lợi của người dân được hưởng khi tham gia đề tài phải được thể 

hiện bằng văn bản. 

- Phối hợp chặt chẽ với các hộ dân trong quá trình chăm sóc, phòng trừ 

sâu bệnh để kịp thời xử lý sâu, bệnh hại; có phương án giải quyết, vận động 

người dân không trồng xen cây sắn, dong riềng, khoai và một số cây trồng khác 

trong mô hình trồng lê. 

- Bám sát tiến độ thực hiện, triển khai các nội dung còn lại, đảm bảo tiến 

độ theo đúng thuyết minh đã được phê duyệt. 

5.2. Đối với phòng Kế hoạch - Quản lý khoa học 

- Công tác quản lý đề tài, dự án cần có sự chấn chỉnh, thường xuyên cập 

nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới trong công tác quản lý đảm bảo tính 

pháp lý và chặt chẽ về mặt thủ tục. 

- Theo dõi việc khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế của tổ chức chủ 

trì trong quá trình triển khai thực hiện đề tài, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ về tình hình khắc phục của tổ chức chủ trì đồng thời gửi 

báo cáo cho Thanh tra Sở để nắm bắt, theo dõi. 

- Đôn đốc tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài bám sát tiến độ thực hiện, triển 

khai các nội dung còn lại, đảm bảo tiến độ theo đúng thuyết minh đã được phê 

duyệt. 
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Trên đây là kết luận thanh tra về thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy 

định pháp luật về thực hiện đề tài: “Khảo nghiệm một số giống lê năng suất, chất 

lượng cao tại tỉnh Điện Biên” . 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm 

Rau, Hoa, Quả Gia Lâm thực hiện niêm yết công khai kết luận này tại trụ sở Cơ 

quan trong 15 ngày liên tục. Báo cáo kết quả việc thực hiện Kết luận thanh tra 

trước ngày 01/02/2023. Giao Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra; đồng thời tổng hợp báo cáo 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết quả thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Viện Nghiên cứu Rau Quả; 

- Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau, 

Hoa, Quả Gia Lâm; 
- Ban Nội chính Tỉnh uỷ (b/c);  

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Trang thông tin điện tử Sở KH&CN; 

- Phòng Kế hoạch – QLKH; 
- Lưu: VT, TTra, HS TTra.                                                           

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hạnh 
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