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BÁO CÁO 

Giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học  

và công nghệ giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TTHĐND ngày 21/12/2021 của Thường 

trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2022; Đoàn Giám sát Thường 

trực của HĐND tỉnh tiến hành giám sát và báo cáo kết quả về hiệu quả sử dụng 

nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể như sau(1): 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển KH&CN các giai đoạn 

2016-2020 và 2021 - 2025(2) định hướng trọng tâm trong phát triển KH&CN(3). 

Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển 

KH&CN từng giai đoạn. Hàng năm, UBND tỉnh lồng ghép kế hoạch phát triển 

KH&CN vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 

- UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 03 nghị quyết quy phạm pháp 

luật (QPPL) để cụ thể hóa một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển 

KH&CN(4); ban hành 03 quyết định QPPL và 41 văn bản chỉ đạo, điều hành và 

hướng dẫn việc triển khai các hoạt động phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh (có 

Phụ lục số 01 kèm theo). 

- Công tác xây dựng kế hoạch, lập dự toán, quản lý và sử dụng ngân sách 

cho phát triển KH&CN: Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và 

Công nghệ, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp xây dựng kế 

hoạch và dự toán kinh phí hoạt động KH&CN trình Trung ương xem xét, quyết 

                                           
(1) Đoàn giám sát đã giám sát trực tiếp tại UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện: Đăk 

Glei, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Kon Plông và thành phố Kon Tum; các huyện còn lại giám sát qua báo 

cáo. 
(2) Kế hoạch số 1280/KH-UBND ngày 13/6/2016 về phát triển KH&CN tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 

và Kế hoạch số 4485/KH-UBND ngày 03/12/2020 về phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2025. 
(3) Giai đoạn 2016-2020 xác định tập trung các nguồn lực để nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ trong 

sản xuất, nhất là công nghệ cao trong nông nghiệp đối với một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế cạnh 

tranh của tỉnh; Giai đoạn 2021 - 2025 tập trung triển khai nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ một số 

lĩnh vực then chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, lấy doanh nghiệp làm trung tâm để đổi mới và 

ứng dụng KH&CN phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ 

sản xuất các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, dược liệu, nông nghiệp 

thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nghiên cứu hệ thống cơ cấu cây trồng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

thích ứng với biến đổi khí hậu... và đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động sở hữu trí tuệ 
(4) Nội dung và mức chi thực hiện các nội dung: Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2017-2020; Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 

đoạn 2021 - 2030 tại tỉnh Kon Tum. 
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định; giao nhiệm vụ, phân bổ kinh phí thực hiện theo quy định(5). UBND tỉnh đã 

ban hành quyết định quy định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán 

kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước(6), áp dụng 

cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

2. Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý 

nhà nước về hoạt động KH&CN 

Tổ chức, bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN ở cấp tỉnh có Sở 

Khoa học và Công nghệ, 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở(7) với 49 công chức, 

viên chức, hợp đồng lao động. Đối với cấp huyện, công tác tham mưu quản lý 

nhà nước về KH&CN giao Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng; các 

huyện đã phân công lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo phòng và 01 công chức 

kiêm nhiệm lĩnh vực KH&CN. Về trình độ, 100% đội ngũ công chức, viên chức, 

hợp đồng lao động đều có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo tập 

trung chủ yếu ở một số lĩnh vực như: kinh tế, công nghệ sinh học, nông - lâm 

nghiệp, môi trường, xây dựng... (có Phụ lục số 2 kèm theo). 

3. Kết quả thực hiện phát triển KH&CN 

3.1. Kết quả thực hiện đầu tư phát triển KH&CN: Đã hoàn thành đầu 

tư 03 dự án với kinh phí thực hiện là 69.325 triệu đồng(8); đã phê duyệt chủ trương 

đầu tư 01 dự án (khởi công năm 2022) với kế hoạch vốn 12.900 triệu đồng(9). Các 

dự án đã cơ bản phát huy được hiệu quả, góp phần nâng cao tiềm lực KH&CN, 

cơ sở vật chất - kỹ thuật KH&CN trên địa bàn tỉnh (có Phụ lục số 3 kèm theo). 

3.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

Giai đoạn 2016 - 2021, tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN tỉnh giao là 

91.621 triệu đồng, đã thực hiện 78.327 triệu đồng(10) (có Phụ lục số 4 kèm theo); 

trong đó kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: 28.708 triệu đồng, 

đã giải ngân 19.915 triệu đồng. 

3.2.1. Thực hiện nhiệm vụ KH&CN (sau đây viết tắt là nhiệm vụ) 

- UBND tỉnh đã căn cứ chủ trương, chính sách về phát triển KH&CN của 

Trung ương(11), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 05 năm và hàng 

                                           
(5) Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối 

với hoạt động KH&CN; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 
(6) Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh ban hành định mức xây dựng, phân bổ 

dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
(7) Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN. 
(8) Dự án nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum; Dự 

án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen; Dự án nâng cao năng lực của 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Kon Tum. 
(9) Dự án Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng 

dụng và Dịch vụ KH&CN tỉnh Kon Tum. 
(10) Kinh phí thực hiện đã bao gồm cả kinh phí chuyển nguồn năm trước sang là 1.358 triệu đồng. 
(11) Chiến lược phát triển KH&CN quốc gia giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương về phát triển KH&CN; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

“tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ CNH, HĐH trong điều kiện 
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năm(12) để định hướng các nhiệm vụ ưu tiên, chủ yếu cho từng giai đoạn, hàng 

năm, trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao; phát triển dược liệu; ứng dụng công nghệ sinh học.  

- Về quy trình, thủ tục: Từ đề xuất đặt hàng đến nghiệm thu nhiệm vụ cơ 

bản đã bám sát trình tự, quy định của UBND tỉnh(13). Trong quá trình triển khai 

tổng hợp, xét duyệt, thẩm định, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu... Sở Khoa học 

và Công nghệ, Hội đồng tư vấn các cấp đã thực hiện cơ bản đầy đủ các nguyên 

tắc, điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định của 

UBND tỉnh; đã thông báo trực tiếp, công khai, công bố thông tin đầy đủ trên 

Trang TTĐT của Sở Khoa học và Công nghệ để các cơ quan, địa phương, tổ 

chức, cá nhân biết, theo dõi thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Sở Khoa học 

và Công nghệ đã yêu cầu các cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án báo cáo 

tiến độ định kỳ 6 tháng và đột xuất theo quy định. 

- Kết quả: 100% các nhiệm vụ đã nghiệm thu được xếp loại đánh giá ở 

mức Đạt; có 11 nhiệm vụ phải thực hiện gia hạn, lùi thời gian nghiệm thu. 

- Việc triển khai ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ: Giai đoạn 2016 - 

2021 UBND tỉnh đã phê duyệt 45 nhiệm vụ cấp tỉnh (trong đó: đã nghiệm thu 

17 nhiệm vụ, dừng thực hiện 01 nhiệm vụ do cơ quan chủ trì đề xuất(14); 02 

nhiệm vụ không thực hiện do cơ quan chủ trì không đáp ứng điều kiện(15)), phê 

duyệt kinh phí đối ứng cho 01 nhiệm vụ cấp Bộ. Qua khảo sát, một số nhiệm vụ 

đã phát huy được hiệu quả và được nhân rộng, như: Dự án xây dựng mô hình 

ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn quả an toàn theo chuỗi giá trị tại 

huyện Kon Plông(16); Dự án chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN mở rộng, 

phát triển sản xuất rau an toàn theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm trên địa bàn thành phố Kon Tum(17); Đề tài xây dựng quy trình sản xuất 

                                                                                                                                    
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ 

sinh học phục vụ CNH, HĐH đất nước. 
(12) Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. 
(13) Các Quyết định số 89/2004/QĐ-UBND ngày 20/12/2004 về việc ban hành quy định quản lý và khuyến khích 

hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KH&CN; Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 89/2004/QĐ-UBND; Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 về quy 

định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum. 
(14) Xây dựng mô hình phát triển trồng cây sắn bền vững tại tỉnh Kon Tum, do Trường Cao Đẳng Cộng đồng 

tỉnh chủ trì. 
(15) Dự án ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng và sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm từ nấm bào ngư 

(Pleurotuseryngii); Đề tài: Xây dựng quy trình chế biến các sản phẩm ăn liền từ nấm sò (Pleurotusostreatus 

(Jacqex Fr.) P. Kumm) đáp ứng nhu cầu thương mại hóa các sản phẩm từ nấm sò tươi trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 
(16) Đã xây dựng được mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm của dự án, một số doanh nghiệp (Công ty 

TNHH 4 Ways Măng Đen, Công ty TNHH Nông trại xanh An Phú Đà Nẵng, công ty cổ phần Măng Đen Xanh) 

liên kết bao tiêu toàn bộ; sản phẩm cam, bưởi của dự án đã được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Coop Mart Kon 

Tum, siêu thị An Phú Đà Nẵng; hiện nay đang tổ chức nhân rộng thêm 02 ha tại thị trấn Măng Đen.  
(17) Đã hình thành 2 hợp tác xã, tổ hợp tác để nhân rộng trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (HTX Phượng 

Hồng, Tổ hợp tác rau an toàn Thảo Nguyên), trong đó 4 sản phẩm đạt 3 sao sản phẩm OCOP cấp thành phố và 

đạt 3 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020; mỗi ngày tổ hợp tác tiêu thụ khoảng 1 tấn rau các loại (chủ yếu là 

rau ăn lá) do các thương lái thu mua để bán trong tỉnh và xuất đi các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi. 
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giống và nuôi thương phẩm cá Niên trên địa bàn huyện Kon Plông(18); Dự án xây 

dựng mô hình trồng cây lan Kim tuyến dưới tán rừng tại 02 huyện Tu Mơ Rông 

và Kon Plông tỉnh Kon Tum(19); Dự án ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất các 

chế phẩm vi sinh vật đa chức năng để xử lý phế phẩm nông nghiệp làm phân 

bón(20); Dự án ứng dụng các tiến bộ KHKT xây dựng mô hình trồng tái canh cà 

phê trên địa bàn tỉnh Kon Tum(21). 

(Có Phụ lục số 4.1 và 4.2 kèm theo). 

3.2.2. Kết quả hoạt động của tổ chức KH&CN công lập thuộc tỉnh 

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN đã và đang thực 

hiện 5 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh(22), 13 nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng, qua đó đã dần làm chủ được các quy trình, công nghệ(23), thực hiện chuyển 

giao, thương mại hóa sản phẩm, đồng thời tiếp tục sản xuất các sản phẩm để 

cung cấp ra thị trường phục vụ sản xuất và đời sống(24); đã ký kết và thực hiện 

13 hợp đồng cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh; sản xuất và tiêu thụ các loại cây giống, chế phẩm sinh 

học(25); triển khai các hoạt động thông tin và thống kê KH&CN(26); hoạt động 

                                           
(18) Qui trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá niên đã và đang được hộ của anh A Tông ở 

xã Đắkring tiếp tục duy trì và phát triển khá tốt, từng bước chủ động sản xuất và cung cấp con giống cho người 

nuôi cá niên, đặc biệt người dân ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. UBND xã phối hợp với Trung tâm khuyến 

nông tỉnh triển khai cho 6 hộ dân thôn Vác Y Nhong 1.800m2; thành lập HTX nuôi cá niên, xây dựng và quảng 

bá thương hiệu nuôi cá niên thương phẩm. 
(19) Cây lan kim tuyến tại các mô hình sinh trưởng và phát triển tốt. Năng xuất tổng thể các mô hình đạt trên 

0,5kg/1m2 trồng đông đặc và đạt mục tiêu dự án đề ra; Các mô hình sau khi triển khai đã bàn giao cho hộ dân 

bảo quản, thu hoạch và tái đầu tư sản xuất. Đến thời gian hiện tại đã có một số hộ dân và doanh nghiệp tại vùng 

triển khai mô hình dự án đã và đang triển khai mở rộng mô hình.  
(20) Triển khai ứng dụng và nhân rộng tại các huyện Đăk Glei, Sa Thầy, Đăk Hà… được nhân dân ủng hộ cao. 
(21) Thông qua các nguồn vốn ngành nông nghiệp hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn 07 ha tái canh cà phê 

vối, cà phê chè bền vững tại các huyện Đăk Hà, Đăk Glei, Kon Plông; hỗ trợ công nghệ tưới nước phun mưa tại 

gốc vườn cà phê vối 40 hộ tại huyện Đăk Hà; hỗ trợ 124 hộ xây dựng mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn 

cà phê vối tại các huyện: Sa Thầy, Đăk Hà, Ngọc Hồi, Đăk Tô với quy mô trồng xen trong 75 ha cà phê vối. 
(22) (1) Dự án "Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất các chế phẩm vi sinh vật đa chức năng để xử lý phế 

phẩm nông nghiệp làm phân bón"; (2) Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân 

giống, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo (Cordycepsmilitaris) tại tỉnh Kon Tum"; (3) Đề tài "Hoàn thiện quy 

trình chiết xuất dịch chiết từ Đảng sâm, nấm Đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế 

biến"; (4) Dự án "Xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến (Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại 02 huyện Tu 

Mơ Rông và Kon Plông tỉnh Kon Tum"; (5) Đề tài "Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân 

giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata) tại tỉnh Kon Tum". 
(23) Quy trình nhân giống lan kim tuyến, lan Thạch hộc tía, lan Giả hạc, lan hồ điệp; quy trình trồng, chăm sóc 

một số giống lan rừng, cây sâm dây, cây ngũ vị tử; quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chức năng để xử lý 

phế phẩm nông nghiệp làm phân bón; quy trình nhân giống, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo, quy trình sản xuất 

giá thể hữu cơ; quy trình sản xuất dịch chiết từ đảng sâm, nấm đông trùng hạ thảo...  
(24) Các sản phẩm như nấm đông trùng hạ thảo (khô, tươi), chế phẩm vi sinh học, giá thể hữu cơ (dùng để 

trồng rau, hoa, cây cảnh...), cây giống lan kim tuyến, lan hồ điệp, các loại lan rừng (lan Giả hạc, nghinh xuân...). 
(25) Hơn 368.500 cây giống lan kim tuyến, 5.300 kg chế phẩm sinh học, hơn 10 tấn giá thể hữu cơ, hơn 

20.000 cây chuối, hơn 20.000 cây lan các loại (lan Hồ Điệp, lan Giả hạc, trúc phật bà, nghinh xuân...); hơn 

10.000 cây ba kích tím và các loại giống cây trồng khác như Dâu tây, hoa cúc lùn, hoa đồng tiền... 
(26) Xuất bản 48 số Bản tin KH&CN, 20 số Ấn phẩm thông tin KH&CN; phối hợp với Đài Phát thanh - truyền 

hình tỉnh thực hiện và phát sóng 36 chuyên mục khoa học và công nghệ trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh; 

quản trị, duy trì hoạt động và đưa hơn 3.200 tin, bài lên Trang thông tin điện tử của Sở 
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kiểm định - hiệu chuẩn, thử nghiệm và tư vấn(27); hỗ trợ phục vụ công tác quản 

lý nhà nước về KH&CN(28). Kết quả thu của đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2016 - 

2021 trung bình đạt 1.816 triệu đồng/năm, lợi nhuận trung bình đạt 321 triệu 

đồng/năm(29); mức độ tự chủ về tài chính hàng năm đạt từ 30% đến 70%. 

3.2.3. Kết quả hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN 

Quỹ phát triển KH&CN tỉnh có vốn điều lệ là 2.900 triệu đồng. Hết năm 

2021, Quỹ đã thực hiện cho vay 04 dự án(30), với tổng kinh phí cho vay 1.500 

triệu đồng; đến nay 04 dự án đã hoàn thành tốt và hoàn trả đủ vốn vay. 

3.2.4. Kết quả ứng dụng, chuyển giao KH&CN từ nguồn ngân sách tỉnh 

phân cấp (UBND cấp huyện thực hiện) 

Giai đoạn 2016-2021 các huyện, thành phố đã triển khai 78 mô hình ứng 

dụng, chuyển giao KH&CN với tổng kinh phí thực hiện hơn 7.200 triệu đồng(31) 

(có Phụ lục 4.3 kèm theo); qua khảo sát thực tế, một số mô hình đã phát huy 

được hiệu quả, được nhân dân ủng hộ và nhân rộng(32). 

II. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế 

- Kết quả phát triển KH&CN những năm qua chưa tương xứng với tiềm 

năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là tại một số huyện có thế mạnh về phát triển nông 

nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Đăk Hà, Kon Plông và thành 

phố Kon Tum. Việc ứng dụng các thành tựu KH&CN vào đời sống và sản xuất 

của đa số Nhân dân trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, tác động đối với kinh tế 

(như năng suất, doanh thu, nâng cao trình độ sản xuất...), xã hội (tư duy, chuyển 

biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân) chưa rõ nét; KH&CN chưa phát huy 

được vai trò là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất. 

                                           
(27) Kiểm định, hiệu chuẩn hơn 17.000 lượt phương tiện đo, chuẩn đo lường; thử nghiệm được 5.200 mẫu sản 

phẩm, hàng hóa các loại; đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 560 công trình; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật lập 

báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường cho 55 lượt doanh nghiệp; tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản 

lý chất lượng cho 11 doanh nghiệp; lập hồ sơ công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn cho 3 doanh nghiệp, lập hồ 

sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch cho 19 doanh nghiệp. 
(28) Cử 276 lượt cán bộ tham gia hỗ trợ kỹ thuật về đo lường, chất lượng phục vụ các Đoàn thanh tra, kiểm tra 

các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; phối hợp Cục thuế tỉnh triển khai 227 lượt dán tem đồng hồ tổng cột 

đo nhiên liệu nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu 
(29) Doanh thu/lợi nhuận qua các năm: năm 2016 đạt 1.808/488, năm 2017 đạt 1.619/448, năm 2018 đạt 

1.569/347, năm 2019 đạt 2.186/281, năm 2020 đạt 2.026/197, năm 2021 đạt 1.691/166. 
(30) (1) Dự án sản xuất gạch không nung theo công nghệ Polyme khoáng tổng hợp của Công ty cổ phần Tân 

Hưng, vốn vay 500 triệu đồng. (2) Dự án sản xuất hoa Lily thương phẩm phục vụ Tết nguyên đán Bính Thân 

2016 của Hợp tác xã thanh niên Măng Đen, vốn vay 300 triệu đồng. (3) Dự án: Sản xuất một số loài hoa lan có 

giá trị cao tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum của Trung tâm Ứng tiến bộ KH&CN, vốn vay 200 triệu đồng. (4) 

Dự án: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây lan Kim tuyến tại huyện Kon Plông, vốn vay 500 triệu đồng. 
(31) Các mô hình đã triển khai các nội dung chính như: hỗ trợ trang thiết bị, vật tư (hệ thống tưới, nhà bạt, nhà 

màng, hầm biogas bằng chất liệu composite, máy sấy công nghiệp...); hỗ trợ cây giống (rau, hoa, quả, các loại 

dược liệu...), con giống (bò, gà, dê, heo, cá, hươu sao...), kỹ thuật chăm sóc, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm 

sinh học tạo phân bón, nhân giống cây, hoa... 
(32) Mô hình xử lý phế phẩm nông nghiệp làm phân bón bằng chế phẩm vi sinh học tại một số huyện như Đăk 

Glei, Đăk Hà, Sa Thầy; Mô hình rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap tại thành phố Kon Tum; Mô hình nuôi gà 

theo hướng an toàn sinh học tại thành phố Kon Tum; Mô hình giống rau, hoa chất lượng cao tại Đăk Hà; các mô 

hình hỗ trợ các loại chế phẩm sinh học trên cây trồng tại một số huyện, thành phố... 
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- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

ngày càng cao trong việc nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH&CN; công 

chức tham mưu KH&CN ở cấp huyện hoạt động kiêm nhiệm, có nơi là lao động 

hợp đồng đã ảnh hưởng nhiều đến công tác quản lý nhà nước về KH&CN tại cấp 

huyện và cơ sở; nhân lực hoạt động trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh 

còn ít, tập trung chính ở lĩnh vực nông nghiệp. 

- Về các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở:  

+ Nhiệm vụ cấp tỉnh đã nghiệm thu: một số nhiệm vụ thực hiện chưa hiệu 

quả(33), chưa được nhân rộng(34), có nhiệm vụ chưa triển khai ứng dụng(35), có dự 

án đề nghị dừng thực hiện do cơ quan chủ trì đề xuất(36); các nhiệm vụ thuộc lĩnh 

vực khoa học xã hội và nhân văn chưa có đánh giá, định lượng được hiệu quả cụ 

thể. 

+ Có 11 nhiệm vụ thực hiện chậm tiến độ, phải gia hạn thời gian nghiệm 

thu (có Phụ lục số 4.1 kèm theo). 

+ Một số dự án KH&CN(37) chưa có phương án huy động các nguồn tài 

chính ngoài ngân sách theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 

03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017(38). 

+ Một số địa phương chủ trì triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

chưa hiệu quả, chưa làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ báo cáo về Sở 

KH&CN theo quy định (Tu Mơ Rông, Đăk Glei). 

+ Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: 02 nhiệm vụ do huyện Đăk Hà phê duyệt 

không hiệu quả, 02 nhiệm vụ do huyện Kon Plông phê duyệt chưa báo cáo; 

08/10 huyện chưa quan tâm bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp 

cơ sở. 

- Công tác tiếp nhận và triển khai ứng dụng kết quả các nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh đã nghiệm thu của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành 

phố còn thấp. Giai đoạn 2016 - 2021 đã nghiệm thu 17 nhiệm vụ (chưa kể các 

nhiệm vụ giai đoạn trước đã nghiệm thu) nhưng qua giám sát thực tế, mỗi huyện 

chỉ ứng dụng trung bình 3-4 nhiệm vụ. 

                                           
(33) Dự án chuyển giao ứng dụng thiết bị sấy cà phê quả tươi quy mô hộ gia đình trên địa bàn một số xã thuộc 

huyện Đăk Glei; Đề tài xây dựng mô hình sản xuất lúa chịu lạnh trên địa bàn một số xã Đông Trường Sơn tỉnh 

Kon Tum.  
(34) Đề tài nghiên cứu lựa chọn đối tượng và cơ cấu cây trồng hàng năm thích hợp với điều kiện hạn hán và 

vùng có nguy cơ thiếu nước ở các tiểu vùng sinh thái tỉnh Kon Tum; Đề tài xây dựng mô hình trồng thử nghiệm 

một số giống nghệ (Curcuma longa) tại tỉnh Kon Tum; Đề tài xây dựng phần mềm quản lý chỉ đạo điều hành của 

UBND tỉnh Kon Tum trên nền Web; Đề tài nghiên cứu, hoàn thiện và sản xuất máy hủy tài liệu văn phòng. 
(35) Đề tài ứng dụng bài thuốc “Độc hoạt tang ký sinh” và “Cao xương cá sấu” trong điều trị loãng xương ở 

người trên 60 tuổi tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Kon Tum. 
(36) Xây dựng mô hình phát triển trồng cây sắn bền vững tại tỉnh Kon Tum, do Trường Cao Đẳng Cộng đồng 

tỉnh chủ trì. 
(37) Dự án nhãn hiệu chứng nhận “Yến sào Kon Tum” tỉnh Kon Tum và Dự án đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu 

chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum. 
(38) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc 

gia sử dụng ngân sách nhà nước. 
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- Đối với các mô hình ứng dụng, chuyển giao KH&CN do cấp huyện triển 

khai: qua giám sát thực tế đa số hiệu quả thấp, manh mún, nhỏ lẻ, kết quả nhân 

rộng hạn chế, công tác theo dõi, định kỳ đánh giá tình hình thực hiện chưa 

thường xuyên (Đăk Hà, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Kon Plông và thành 

phố Kon Tum), phê duyệt mô hình để triển khai trùng với mô hình của năm 

trước (Đăk Hà, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Ia H’Drai, Kon Rẫy, thành phố Kon Tum), 

hoặc phê duyệt mô hình chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ KH&CN (Ngọc 

Hồi, Ia H’Drai); công tác quản lý ngân sách thực hiện các mô hình chưa phù 

hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước (Ngọc Hồi, Ia H’Drai thực hiện 

chuyển nguồn), thực hiện cấp tiền mặt cho các hộ dân tham gia mô hình (Ngọc 

Hồi); có huyện không phê duyệt thực hiện (Ia H’Drai năm 2016, Sa Thầy năm 

2021)(39). 

- Nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN giao cho một số đơn vị, địa phương 

sử dụng không hết, phải hoàn trả ngân sách(40); việc lồng ghép, huy động các 

nguồn lực, xã hội hóa cho hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH&CN còn hạn 

chế. 

2. Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế 

2.1. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác quản lý nhà nước về KH&CN tại các huyện, thành phố còn 

nhiều hạn chế; cán bộ phụ trách tham mưu còn kiêm nhiệm, có nơi không đáp 

ứng yêu cầu chuyên môn, thường xuyên thay đổi. 

- Sở Khoa học và Công nghệ chưa quyết liệt đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, 

nhất là tiến độ thực hiện các nhiệm vụ và nhân rộng ứng dụng, nên chưa có biện 

pháp, giải pháp cụ thể để đưa hoạt động KH&CN đi vào thực tiễn, trực tiếp thúc 

đẩy phát triển sản xuất. 

- Một số cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài chưa có sự phối hợp tốt với các 

cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh trong công tác chuyển giao ứng dụng, nhân 

rộng kết quả nghiên cứu. 

- Cách thức thực hiện các mô hình ứng dụng, chuyển giao KH&CN chưa 

phù hợp: có nơi triển khai mang tính chất hỗ trợ, chưa lựa chọn được hộ dân 

thực sự phù hợp tham gia (đáp ứng trên các mặt về khả năng tiếp nhận 

KH&CN, kinh phí đối ứng, khát vọng phát triển...) để nâng cao hiệu quả của mô 

hình; các mô hình ứng dụng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp nhưng 

đơn vị chủ trì giao công chức triển khai không có chuyên môn (đa số là Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện), thiếu phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan 

(Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) 

nên mô hình không hiệu quả. 

                                           
(39) Tại Phụ lục 4.3 kèm theo. 
(40) Sở Khoa học và Công nghệ, huyện Sa Thầy 
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- Ngân sách tỉnh phân cấp cho các huyện, thành phố còn ít và mang tính 

bình quân (150 triệu đồng/huyện/năm). 

- Một số huyện, thành phố chưa bố trí ngân sách chi cho sự nghiệp 

KH&CN để triển khai các nhiệm vụ KH&CN, mô hình ứng dụng, chuyển giao 

KH&CN (Sa Thầy, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, thành phố Kon Tum). 

3.2. Nguyên nhân khách quan 

- Ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động phát triển KH&CN trên địa 

bàn tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng theo quy định của Luật Khoa học và công 

nghệ và yêu cầu thực tế của địa phương, đơn vị. 

- Trình độ sản xuất của Nhân dân, khả năng tiếp nhận, áp dụng các thành 

tựu KH&CN còn hạn chế; một số nơi còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

- Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn cho công 

tác thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. 

III. KIẾN NGHỊ 

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh thực hiện 

và chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nghiên cứu yêu cầu các đơn vị, địa phương hằng năm có đề xuất cụ thể 

về nội dung nhiệm vụ KH&CN và dự toán kinh phí cho năm sau(41) để làm cơ sở 

phân bổ kinh phí sự nghiệp, không phân bổ đồng đều và không rõ nội dung 

nhiệm vụ như hiện nay. 

2. Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Đánh giá, làm rõ kết quả thực hiện, ứng dụng và nhân rộng ứng dụng 

các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở đã nghiệm thu và đang thực hiện; các 

mô hình ứng dụng chuyển giao KH&CN có hiệu quả. Trên cơ sở đó, xây dựng 

kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, phổ biến đến người dân, doanh nghiệp, các cơ 

quan, đơn vị biết, đăng ký tiếp nhận và ứng dụng ra diện rộng, tạo ra các sản 

phẩm chất lượng đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội chung của 

tỉnh.  

- Thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

nhà nước về KH&CN cho cấp huyện. 

3. Phát huy vai trò của tổ chức KH&CN công lập (Trung tâm Nghiên cứu, 

Ứng dụng, Dịch vụ KH&CN) trong các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển 

giao KH&CN; có giải pháp nâng cao mức độ tự chủ, hướng tới tự chủ 100%.  

4. Tổ chức tổng kết, đánh giá đầy đủ, trung thực kết quả việc sử dụng kinh 

phí cho hoạt động KH&CN thời gian qua, có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm 

khắc phục sớm nhất các hạn chế, yếu kém đã chỉ ra. Trong đó, cần quan tâm 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn KH&CN các cấp. 

Công tác đặt hàng, tuyển chọn, xét duyệt đề tài, dự án KH&CN phải theo đúng 

                                           
(41) Vận dụng như quy định tại Điều 5 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 
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trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 

của UBND tỉnh và các yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ... 

bảo đảm lựa chọn được các dự án, đề tài, mô hình chuyển giao ứng dụng 

KH&CN thật sự phù hợp, có khả năng khơi dậy và khai thác tốt nhất các tiềm 

năng, thế mạnh của tỉnh, để KH&CN phát huy cao nhất vai trò là động lực then 

chốt thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh. 

5. Xem xét, giải quyết những kiến nghị của các sở, ngành liên quan, 

UBND các huyện, thành phố (có Phụ lục 5 kèm theo). 

6. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố:  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động KH&CN; 

phát huy vai trò của Hội đồng KH&CN cấp huyện; quan tâm bố trí 01 biên chế 

chuyên trách tham mưu lĩnh vực KH&CN. 

- Đối với việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN, mô hình ứng dụng, 

chuyển giao KH&CN đề nghị giao các đơn vị có chuyên môn phù hợp, có năng 

lực triển khai, đồng thời phải có sự tham gia, phối hợp của các đơn vị liên quan 

để đạt kết quả cao nhất (đối với nhiệm vụ, mô hình thuộc lĩnh vực nông nghiệp 

nên giao cho Trung tâm dịch vụ nông nghiệp chủ trì triển khai thực hiện). 

- Quan tâm bố trí kinh phí từ các nguồn vốn sự nghiệp khác để nhân rộng 

kết quả các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, các mô hình ứng dụng chuyển giao 

KH&CN có hiệu quả. 

Trên đây là Báo cáo giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt 

động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các phòng thuộc Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH 

Nghe Minh Hồng 
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