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BÁO CÁO
Kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện một số đề tài khoa học, 
ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 
tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-HĐND ngày 14/8/2020 về khảo sát, đánh giá 
tình hình triển khai thực hiện một số đề tài khoa học, ứng dụng vào thực tiễn cuộc 
sống trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay. Đoàn đã tổ chức khảo sát, làm việc 
với 05 đơn vị chủ trì thực hiện 07 đề tài khoa học1 tại 05 địa phương2 và trao đổi 
trực tiếp với một số hộ tham gia đề tài; đồng thời, xem xét báo cáo của các đơn vị, 
địa phương liên quan. Trên cơ sở khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
báo cáo kết quả như sau:

1. Kết quả đạt được

Trên cơ sở quy định của Luật Khoa học & Công nghệ và các văn bản hướng 
dẫn của Trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các Nghị quyết số 
17/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về chiến lược phát triển khoa học công nghệ 
tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 02/2019/NQ-
HĐND ngày 12/7/2019 về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển 
hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025, các sở, 
ngành kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đến các tổ chức, cá nhân, địa phương; 
đồng thời, tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các đơn vị thực hiện Luật Chuyển 
giao công nghệ và các văn bản liên quan đến thẩm định công nghệ, hợp đồng 
chuyển giao công nghệ.

Theo báo cáo của Sở Khoa học công nghệ, từ năm 2018 đến tháng 8/2020, trên 
địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 13 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc 
gia3 với tổng kinh phí đã cấp cho các cơ quan chủ trì để triển khai thực hiện đề tài là 
33.134 triệu đồng. UBND tỉnh đã phê duyệt 100 nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp tỉnh4 với 34 đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 34%), 22 đề tài khoa học 

1 - Làm việc với 05 đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hiệp Đức; Trung tâm Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Quảng Nam; Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam; Chi cục Nuôi trồng thủy sản Quảng Nam; Phòng 
Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Trà My.
- 07 đề tài khoa học trên các lĩnh vực: nông nghiệp 04 đề tài; khoa học nhân văn 01 đề tài; kỹ thuật và công nghệ 02 
đề tài.
2 Kháo sát thực tế trên địa bàn các huyện: Hiệp Đức, Núi Thành, Đông Giang, Bắc Trà My, Điện Bàn.
3 Trong đó: 10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai thực hiện, 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã 
thanh lý hợp đồng, 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã dừng thực hiện năm 2020.
4 52 đề tài được chuyển tiếp từ các năm trước sang, 48 đề tài triển khai thực hiện mới
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kỹ thuật và công nghệ (chiếm 22%), 18 đề tài khoa học xã hội (chiếm 18%), 10 đề 
tài khoa học tự nhiên (10%), 09 đề tài khoa học y, dược (chiếm 9%), 7 đề tài khoa 
học nhân văn (chiếm 7%). Đến nay, đã có 40/100 đề tài được nghiệm thu, 28/40 đề 
tài được UBND tỉnh công nhận và giao ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ, trong đó, 21 đề tài đã triển khai ứng dụng, cụ thể:

- Trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp: ứng dụng khoa học công nghệ vào 
sản xuất nông nghiệp được chú trọng, tập trung nghiên cứu về giống, cây trồng, 
các chế phẩm vi sinh học để phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh trên các loại cây, cải 
tiến các kỹ thuật đánh bắt xa bờ; nghiên cứu cây dược liệu, phát triển sâm Ngọc 
Linh; bảo tồn và sử dụng hiệu quả nguồn gen nấm linh xanh, chè dây; nuôi trồng 
nấm đông trùng hạ thảo dưới tán rừng nguyên sinh...Nhờ ứng dụng khoa học công 
nghệ, chất lượng hàng nông sản ngày càng được nâng cao, mang lại hiệu quả kinh 
tế, làm thay đổi tập quán canh tác của người dân, từng bước hướng đến sản xuất 
nông nghiệp hiện đại. Điển hình như đề tài Ứng dụng công thức lai giống giữa bò 
đực BBB và bò cái lai Zebu để tạo con lai F2 nuôi thịt trên địa bàn huyện Hiệp 
Đức đã mang lại hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

- Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ: đã nghiên cứu, ứng dụng 
một số quy trình trong chế biến nông sản phục vụ nền sản xuất nông nghiệp, bước 
đầu đã có hiệu quả như đề tài xây dựng quy trình chế biến nước yến Cù Lao Chàm 
theo phương thức truyền thống. Ngoài ra, có các đề tài nghiên cứu khoa học công 
nghệ ứng dụng vào quản lý sản xuất công nghiệp như: quản lý hệ thống đại lý 
internet cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến công cộng, ứng dụng GIS trong quản 
lý quy hoạch xây dựng; số hóa phố cổ Hội An trên nền công nghệ 3D.....

- Trong lĩnh vực khoa học xã hội: đưa ra các kết quả nghiên cứu các luận cứ 
khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đề xuất các giải pháp khoa học xây dựng nông thôn 
mới và các giải pháp phục vụ công tác chuyên môn của một số ngành, lĩnh vực liên 
quan.

- Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên: nghiên cứu giải quyết các vấn đề phòng 
tránh thiên tai như: xâm nhập mặn vùng ven biển, dòng Rip, sạt lở đất ở vùng núi; 
thoát lũ hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn...Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn để 
đề xuất thiết lập khu bảo tồn biển khu vực xã Tam Hải; mở rộng phạm vi chỉ dẫn 
địa lý Ngọc Linh; xây dựng cơ sở dữ liệu về khí hậu thủy văn và giải pháp bảo tồn 
đa dạng sinh học, các khu hệ thực vật quan trọng....góp phần bảo vệ và sử dụng 
hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

- Trong lĩnh vực khoa học y dược: nghiên cứu, ứng dụng trong chẩn đoán, 
điều trị, dự phòng các bệnh có xu hướng gia tăng như sốt cấp tính chưa rõ nguyên 
nhân; tiền tăng huyết áp; bệnh động mạch chi dưới mạn tính; nghiên cứu ứng dụng 
thiết bị khử trùng không khí và bàn rửa khử trùng trong công tác phòng chống 
nhiễm khuẩn, lây chéo tại các cơ sở y tế; nghiên cứu bào chế và đánh giá an toàn, 
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hiệu quả của viên nang mềm Sâm Ngọc Linh...góp phần nâng cao hiệu quả chẩn 
đoán, điều trị các loại bệnh, tạo bước phát triển trong triển khai kỹ thuật cao.

- Trong lĩnh vực khoa học nhân văn: tập trung nghiên cứu về lịch sử, truyền 
thống cách mạng, văn hóa của Quảng Nam; nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị 
văn hóa nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số, văn hóa làng Việt, di sản Hán 
Nôm, công trình tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống người Việt... nhằm khơi dậy 
niềm tự hào dân tộc, lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa, ngăn chặn sự mai một của 
văn hóa phi vật thể. Điển hình như đề tài bảo tồn và phát huy âm nhạc và truyện cổ 
dân gian dân tộc Cor đã được in ấn sách truyện cổ dân gian và đĩa DVD phục vụ 
công tác tuyên truyền, giáo dục văn hóa truyền thống trong các trường học và sử 
dụng trong tổ chức các hoạt động văn hóa tại huyện Bắc Trà My.

Tổng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh phân bổ để thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ là 45.552 triệu đồng5, trong đó kinh phí từ nguồn 
tự có và nguồn khác đối ứng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là 25.000 
triệu đồng, chiếm tỷ lệ 54,88%.

Quá trình tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ từ 
năm 2018 đến nay, cơ bản đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an 
ninh, quốc phòng của tỉnh. Hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn 
bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ trên địa bàn. Đồng thời, 
thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh gửi các tổ 
chức, địa phương, cá nhân trong và ngoài tỉnh, thông báo rộng rãi trên các phương 
tiện thông tin đại chúng.

Sau khi tổng hợp các đề xuất và đặt hàng nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công 
nghệ tổng hợp và đưa ra Hội đồng khoa học để tư vấn, đánh giá xác định nhiệm 
vụ khoa học công nghệ. Thành phần tham gia Hội đồng khoa học tư vấn gồm nhà 
khoa học, nhà quản lý, nhà kinh doanh có uy tín, trình độ, năng lực và chuyên 
môn phù hợp với nhiệm vụ khoa học công nghệ được tư vấn. Căn cứ ý kiến của 
Hội đồng khoa học tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh xem xét, 
phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trên cơ sở danh mục 
UBND tỉnh phê duyệt, Hội đồng khoa học nhiệm vụ khoa học công nghệ theo 
phương thức tuyển chọn và phương thức giao trực tiếp. Việc thực hiện tuyển 
chọn chỉ áp dụng đối với các đề tài có từ 02 cơ quan, đơn vị đăng ký trở lên, còn 
đối với các đề tài, dự án chỉ có 01 đơn vị đăng ký thì thực hiện giao nhiệm vụ.

Sau khi được phê duyệt, các tổ chức, cá nhân chủ nhiệm đề tài đã tổ chức 
triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy trình: ký kết hợp 
đồng, triển khai nghiên cứu, thực hiện dự án, thực hiện chế độ báo cáo, thanh 
quyết toán kinh phí, thanh lý hợp đồng.

Một số đề tài sau nghiệm thu đã được chuyển giao và ứng dụng vào thực 
tiễn, bước đầu phát huy hiệu quả, từng bước làm thay đổi tư duy nhận thức của 

5 Trong đó: năm 2018: 19.612 triệu đồng, năm 2019: 14.661 triệu đồng, đến ngày 31/8/2020: 11.279 triệu đồng.
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người dân trong ứng dụng công nghệ mới, nâng cao trình độ sản xuất của nông dân 
trong lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao 
giá trị sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng hóa phát 
triển, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Hạn chế, bất cập

- Các danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ  đề xuất hằng năm vẫn còn tình 
trạng dàn trải, khả năng dự báo ứng dụng vào thực tiễn chưa cao. Số lượng các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt và triển khai tuy nhiều (100 đề 
tài), nhưng số đề tài triển khai ứng dụng còn hạn chế (21/100 đề tài). Đa số các đề 
tài có quy mô nhỏ, chủ yếu giải quyết những vấn đề đơn lẻ; số đề tài lớn mang tầm 
bao quát và có ảnh hưởng sâu rộng chưa nhiều, khả năng ứng dụng trong thực tiễn 
chưa cao, hiệu quả kinh tế mang lại chưa rõ nét.

- Các đề tài ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp tuy nhiều, nhưng chưa phát huy được hiệu quả sau khi đề tài được nghiệm 
thu, còn phụ thuộc vào mùa vụ, thiếu tính chủ động, sáng tạo, một số đề tài ứng 
dụng chưa được kiểm chứng, đánh giá một cách toàn diện để làm cơ sở nhân rộng. 
Các đề tài ứng dụng trong lĩnh vực thủy sản không nhiều, một số đề tài mới chỉ 
dừng lại ở khâu nghiên cứu, ứng dụng của đề tài chỉ mới dừng ở mức thử nghiệm6; 
một số đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khi ứng dụng chưa thấy 
hiệu quả ngay mà cần phải có thời gian dài để đánh giá.

- Công tác thẩm định, phê duyệt, đánh giá, nghiệm thu đề tài còn chậm, công 
tác theo dõi, khảo sát, điều tra đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả đề tài sau 
nghiệm thu chưa được quan tâm đúng mức. Sự phối hợp giữa các cấp, giữa chủ 
nhiệm đề tài, đơn vị chủ trì với các địa phương nơi triển khai đề tài đôi lúc chưa 
chặt chẽ, có đề tài sau khi hoàn thành không có tổ chức, cơ quan triển khai ứng 
dụng; một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm ứng dụng đề tài vào thực 
tế, dẫn đến việc phối hợp tổ chức duy trì, nhân rộng kết quả chưa được triển khai 
hoặc triển khai cầm chừng, thiếu tính thực tiễn; một số cơ quan, đơn vị được giao 
ứng dụng nhưng chưa nhận bàn giao sản phẩm hoặc đã nhận bàn giao sản phẩm 
nhưng chưa có báo cáo ứng dụng.

- Kinh phí phục vụ ứng dụng đề tài sau nghiệm thu còn hạn chế; cơ chế tài 
chính cho KHCN chậm đổi mới và thiếu đồng bộ, việc phân bổ kinh phí các huyện 
để triển khai hoạt động khoa học và công nghệ còn thấp, mang tính bình quân nên 
chưa tạo điều kiện triển khai ứng dụng đề tài trong thực tiễn. Việc huy động các 
nguồn vốn từ xã hội hóa cho hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công 
nghệ còn hạn chế.

- Công tác kiểm tra, đánh giá đề tài của các cơ quan quản lý thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ chưa thường xuyên, kịp thời.

6 Các đề tài: nghiên cứu ứng dụng ra đa hàng hải và tiêu phản xạ góc trên tàu cá xa bờ, góp phần đảm bảo cho tàu và 
thuyền viên, nghiên cứu ứng dụng đèn LED và SOLAR trên tàu chụp mực 4 tăng gông, tỉnh Quảng Nam
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3. Nguyên nhân hạn chế, bất cập

- Việc thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng 
năm còn chung chung, chưa thực sự sát với nhu cầu về phát triển loại cây trồng, 
vật nuôi, điều kiện thổ nhưỡng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương

- Khả năng tiếp thu tiến bộ kỹ thuật công nghệ trong việc triển khai ứng dụng 
các đề tài còn hạn chế. Một số hộ dân chưa mạnh dạn áp dụng công nghệ tiến bộ 
vào trong sản xuất. Hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa từ 
kết quả khoa học và công nghệ độ tin cậy chưa cao, có khả năng bị rủi ro nên các 
doanh nghiệp cũng chưa mạnh dạn đầu tư cho khoa học và công nghệ.

- Người dân tham gia đề tài còn có tâm lý trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của 
Nhà nước nên khi kết thúc thời gian thử nghiệm không triển khai nhân rộng, tham 
gia mô hình khác, dẫn tới không phát huy hiệu quả của đề tài đã được nghiệm thu.

- Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp thiếu đồng bộ; chưa gắn kết chặt 
chẽ giữa các chủ nhiệm đề tài, cơ quan quản lý chuyên ngành trên các lĩnh vực, địa 
phương được giao nhiệm vụ triển khai ứng dụng và doanh nghiệp nghiên cứu thị 
trường nên khó nhân rộng các ứng dụng trên địa bàn.

4. Những kiến nghị, đề xuất

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào đời 
sống xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm 
chỉ đạo ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, chuyển giao ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Trong đó, tập trung chuyển giao những tiến bộ kỹ 
thuât mới, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất 
các loại cây con chủ lực của tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia liên kết 
ứng dụng nhân rộng các đề tài có hiệu quả kinh tế, đầu tư đổi mới dây chuyền công 
nghệ sản xuất, chế biến, giải quyết đầu ra sản phẩm, tập trung phát triển và nhân 
rộng các loại hình sản xuất tiến bộ, hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng tốt yêu cầu thị 
trường.

- Tăng cường trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, hội đồng thẩm định, xét 
duyệt các đề tài khoa học công nghệ hằng năm; uu tiên tuyển chọn, xét chọn những 
đề tài có tính ứng dụng cao, phù hợp với từng địa phương, vùng miền, có địa 
phương, đơn vị tiếp nhận kết quả nghiên cứu và có địa chỉ ứng dụng rõ ràng.

- Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện các đề 
tài khoa học công nghệ, tránh tình trạng các đề tài sau khi nghiệm thu đưa vào áp 
dụng thực tế không mang lại hiệu quả, gây lãng phí ngân sách.
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- Phối hợp chặt chẽ giữa chủ nhiệm đề tài, cơ quan quản lý khoa học với 
chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cơ sở nơi triển khai dự án cần tăng 
cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai nhân rộng các đề tài khoa học 
công nghệ vào thực tiễn cuộc sống.

- Phân bổ kinh phí hợp lý cho việc ứng dụng kết quả đề tài sau nghiệm thu; 
hướng dẫn bố trí kinh phí ứng dụng cho các đơn vị nhận chuyển giao ứng dụng đề 
tài vào thực tế và thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng đề 
tài đã được chuyển giao. Tăng cường công tác xã hội hóa trong việc ứng dụng và 
chuyển giao khoa học và công nghệ; huy động doanh nghiệp, người hưởng lợi 
tham gia vào việc thử nghiệm và nhân rộng mô hình.

- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ 
phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua, 
đề nghị UBND tỉnh xem xét tham mưu trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các 
cơ chế, chính sách không còn phù hợp để tạo điều kiện khuyến khích, hỗ trợ đẩy 
mạnh việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(Kèm theo các phụ lục)
Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát triển khai thực hiện một số đề tài khoa 

học, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay, 
Ban Kinh tế - Ngân sách kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, phòng TH;
- Lưu VT, TH (Thủy). 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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