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Tiền Giang, ngày

tháng 11 năm 2019

KẾT LUẬN THANH TRA
v ề việc thanh tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ
Khoa học công nghệ cấp tỉnh
Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của ủ y
ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ được sửa đổi, bổ sung tại
Quyết định số 4009/QĐ-ƯBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 và Quyết định số
4184/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của ủ y ban nhân dân tỉnh Tiền
Giang;
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Đoàn Thanh
tra theo Quyết định thanh tra số 56/QĐ-TTKHCN ngày 24 tháng 10 năm 2019
của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang về việc thanh
tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ.
Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra nhu sau:
1. Khái quát chung:
- Tên nhiệm vụ Khoa học được thanh tra:“Đánh giá thực trạng môi trường
đất và phân vùng thích nghi nông nghiệp tỉnh Tiền Giang theo hướng biến đổi
khí hậu và nước biên dâng” là nhiệm vụ cấp tỉnh được triển khai theo Quyết
định số 2865/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2018 của ủ y ban nhân dân tỉnh
Tiền Giang
+ Tổ chức được thanh tra: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp,
đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ.
+ Chủ nhiệm thực hiện đề tài: TS. Vũ Ngọc Hùng, chức vụ là GĐ. Trung
tâm tài nguyên đât và môi trường - Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông
nghiệp.
+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2018 đến tháng 09/2020.
+ Tổng kinh phí thực hiện: 1.304.604.000 đồng, trong đó:
+ Ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh: 1.304.604.000 đồng.
+ Kinh phí thu hồi: Không thu hồi.
+ Mục tiêu của nhiệm vụ: Nghiên cứu đặc điểm hiện trạng đất đai bao gồm
phân loại đất, tính chất lý hóa học đất, một số vấn đề về môi trường đất (ô

nhiễm, suy thoái, ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu) và tình hình sử dụng đất cho
việc đánh giá đất đai, phân vùng thích nghi nông nghiệp làm cơ sở khoa học để
các cấp quản lý, hoạch định chính sách đưa ra định hướng sử dụng đất, phát
triển sản xuất nông nghiệp, cây trồng và vật nuôi phù họp điều kiện, đất, nước
theo vùng sinh thái, thích ứng biến đổii khí hậu và nước biển dâng tỉnh Tiền
Giang.
2. Kết quả kiểm tra, xác minh:
Các nội dung đã tiến hành thanh tra:
2.1. Việc thực hiện các mục tiêu, nội dung và tiến độ triển khai thực
hiện của nhiệm vụ.
- Tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở theo thuyết
minh đã đăng ký: Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh thực hiện các nội dung
theo đúng đề cương đã được phê duyệt, đã chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu giai đoạn I
năm 2019 theo tiến độ quy định. Thực hiện các nội dung nghiên cứu có báo cáo
kết quả thực hiện của nhiệm vụ theo đúng quy định.
- v ề thời gian thực hiện của đề tài: đến thời điểm thanh tra nhiệm vụ thực
hiện tuân thủ thời gian đã được phê duyệt.
- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về kết quả của nhiệm vụ hàng
năm: Các nội dung nghiên cứu có báo cáo kết quả thực hiện của nhiệm vụ theo
đúng quy định. Việc báo cáo kết quả của đề tài được thực hiện theo giai đoạn
năm 2019 đúng theo đề cương đã được thẩm định và phê duyệt.
2.2. Việc cấp phát, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí của đề tài.
- Tình hình cấp và quyết toán kinh phí của nhiệm vụ: Chỉ cấp phát và
thanh quyết toán kinh phí theo Họp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
số 65/HĐ-QPTKH&CN ngày 10/10/2018 giữa Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ
tỉnh Tiền Giang và Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp.
- Việc xây dựng các định mức thuê khoán chuyên môn cho các nghiên cứu,
mua nguyên vật liệu phục vụ cho nhiệm vụ, việc thanh quyết toán cho các hợp
đồng thuê khoán chuyên môn đã thực hiện của nhiệm vụ đều được thực hiện
theo nội dung đề cương thẩm định kinh phí đã duyệt. Tuy nhiên, đến thời điếm
thanh tra nhiệm vụ chưa được quyết toán giai 1 năm 2019.
- Việc sử dụng kinh phí, việc tập họp các chứng từ thanh quyết toán trong giai
đoạn 1 năm 2019 đến thòi điểm thanh tra còn chậm so vói tiến độ nội dung đã đãng ký
thưc hiện của đề tài quy định.
+ Kinh phí:
. Tổng kinh phí phải cấp theo Họp đồng số 65/HĐ-QPTKH&CN là:
1.304.604.000 đồng.
. Tổng kinh phí đã cấp đợt 1: 652.000.000 đồng (được Quỹ Phát triển
KH&CN cấp kinh phí vào ngày 16/10/2018, chứng từ số 02/10).
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. Lũy kế cấp kinh phí đến thời điểm hiện tại: 652.000.000 đồng.
. Thanh, quyết toán: 0 đồng (chưa thanh, quyết toán).
+ Sử dụng kinh phí:
- Đến thời điểm báo cáo, kinh phí đơn vị đã sử dụng số tiền 346.924.000
đồng (Ba trăm bốn mươi sáu triệu chín trăm hai mươi bốn ngàn đồng), với các
nội dung như sau:
+ Xây dựng thuyết minh, báo cáo tổng quan đề tài nghiên cứu khoa học:
12.324.000 đong;
+ Thuê phân tích đất 17 chỉ tiêu và Phân tích kim loại nặng trong đất 05 chỉ
tiêu: 310.800.000 đồng;
+ Thuê xe lấy mẫu đất: 18.800.000 đồng;
+ Mua văn phòng phẩm: 5.000.000 đồng.
3. Kết luân:
3.1 Các mặt làm được:
- Các kết quả nghiên cứu đều bám sát với mục tiêu và nội dung của thuyết
minh đã được phê duyệt.
- Các sản phẩm báo cáo của đề tài thực hiện tuân thủ đúng theo các nội
dung đã được phê duyệt của thuyết minh đăng ký.
- Việc xây dựng các định mức thuê khoán chuyên môn cho các nghiên
cứu, mua nguyên vật liệu phục vụ cho nhiệm vụ, việc thanh quyết toán cho các
hợp đồng thuê khoán chuyên môn đã thực hiện của nhiệm vụ đều được thực hiện
theo nội dung đề cương thẩm định kinh phí đã duyệt.
3.2 Các mặt còn han chế:
- Việc sử dụng kinh phí, việc tập họp các chứng từ thanh quyết toán trong giai
đoạn 1 năm 2019 đến thòi điểm thanh tra còn chậm so vói tiến độ nội dung đã đăng ký
thưc hiện của đề tài quy định.
- Công việc 1 và 2- nội dung 1; thuyết minh đề tài: “Thu thập, xử lý và tổng
hợp các thông tin vê điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; Thu thập, xử
lý và tổng hợp các thông tin về điều kiện kinh tế - xã hội và môi trường, biến đôi
khí hậu và nước biên dâng”, có thời gian thực hiện từ tháng 10/2018-12/2018
nhưng phiếu điều tra thực hiện trong tháng 3/2019 (05/3/2019; 06/3/2019;
16/3/2019,...).
- Mau phiếu điều tra thực tế không giống mẫu phiếu trong thuyết minh đề
tài (trang 44 - Thuyết minh đề tài).
4. Yêu cầu, kiến nghị:
- Đối với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ phải thực hiện việc thanh
quyêt toán nhiệm vụ theo niên độ đã đăng ký của nhiệm vụ đúng theo Hợp đồng
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thực hiện đề tài khoa học công nghệ số 65/HĐ-QPTKH&CN ngày 10/10/2018 giữa
Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang và Phân viện Quy hoạch và
Thiết kế nông nghiệp. Hóa đon, chứng từ thanh quyết toán phải đầy đủ, phù hợp
với niên độ năm đã được phê duyệt theo Quyết định triển khai.
- Đon vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ khi thực hiện việc điều chỉnh thời
gian thực hiện công việc 1 và 2- nội dung 1: “Thu thập, xử lý và tổng họp các
thông tin về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; Thu thập, xử lý và
tổng hợp các thông tin về điều kiện kinh tế - xã hội và môi trường, biến đôi khí
hậu và nước biển dâng” và việc thay đổi mẫu phiếu điều tra thực tế phải có văn
bản đề nghị điều chỉnh và phải được cơ quan quản lý chấp thuận điều chỉnh.
- Kế toánVăn phòng Sở phối họp Phòng Quản lý Khoa học Sở kiểm tra,
đôn đốc việc thực hiện thanh quyết toán, kiểm soát chừng từ chi, nghiêm thu
giai đoạn của nhiệm vụ đúng niên độ đã được thẩm định và phê duyệt./rỊ
Nơi nhận:
- Tổ chức được thanh ừa;
- GĐ Sờ KH&CN;
- Thanh tra tỉnh;
- Phòng QL CN&CN (Công bố trên Website);
-Lưu: VT.HS.
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