VÀ ÔNG NG Ệ TG
THANH TRA
ố: 70/ KL-TTKHCN

ề việ t a

-

-

Tiền Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2018

KẾ LUẬN THANH TRA
tra uyê gà việ triể k ai t
K a ọ ô g g ệ cấ tỉ

iệ

iệm vụ

ăn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
ăn cứ Luật hoa học và ông nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
ăn cứ Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của ở hoa học và ông nghệ,
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Đoàn Thanh
tra theo Quyết định thanh tra số 65/QĐ-TTKHCN ngày 29 tháng 10 năm 2018
của hánh Thanh tra ở hoa học và ông nghệ tỉnh Tiền Giang về việc thanh
tra chuyên ngành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hoa học công nghệ.
Chánh Thanh tra ở hoa học và ông nghệ kết luận thanh tra như sau:
1. Khái quát chung:
- Tên nhiệm vụ hoa học được thanh tra“Xây dựng mô hình du lịch sinh
thái và tâm linh vùng Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước tỉnh Tiền
Giang” là nhiệm vụ cấp tỉnh được triển khai theo Quyết định số 3447/QĐUBND ngày 24 tháng 11 năm 2075 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
+ Tổ chức được thanh tra: ở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền
Giang, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ.
+ Chủ nhiệm thực hiện đề tài: N. Nguyễn Tấn Phong, chức vụ là Phó
giám đốc ở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang.
+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2017 đến tháng 10/2019.
+ Tổng kinh phí thực hiện: 518.013.000 đồng, trong đó:
+ Ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh: 518.013.000 đồng.
+ Kinh phí thu hồi: Không thu hồi.
+ Mục tiêu của nhiệm vụ: Xác định sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng,
xây dựng mô hình du lịch, thiết kế tour du lịch sinh thái và tâm linh vùng Đồng
Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
2. Kết quả kiểm tra, xác minh:
ác nội dung đã tiến hành thanh tra:

2.1. iệ t
iệ á mụ tiêu, i u g và tiế đ triể k ai t
iệ ủa iệm 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 cơ thực hiện các nội dung
theo đúng đề cương đã được phê duyệt, đã chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu giai đoạn I
năm 2018 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.
- Về 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: ác nội dung nghiên cứu có báo cáo kết quả thực hiện của nhiệm vụ theo
đúng quy. Việc báo cáo kết quả của đề tài được thực hiện theo giai đoạn năm
2018. ụ thể đã hoàn thành: Báo cáo đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển
du lịch sinh thái huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; Báo cáo đánh giá tiềm
năng và thực trạng phát triển du lịch tâm linh huyện Tân Phước, tỉnh Tiền
Giang; Báo cáo phát triển sản phẩm để khai thác loại hình du lịch sinh thái và
tâm linh ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
2.2. iệ

ấ

át, sử ụ g và t a

quyết t á ki

í ủa đề tài.

- Tình hình cấp và quyết toán kinh phí của nhiệm vụ: hỉ cấp phát và
thanh quyết toán kinh phí theo ợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ số
80/ Đ-QPT & N ngày 06/12/2017 giữa Quỹ Phát triển hoa học và công nghệ tỉnh
Tiền Giang và ở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang.
- 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 điểm
thanh tra nhiệm vụ chưa được quyết toán lần 1 năm 2018.
- Việc cấp phát kinh phí và thanh quyết toán của nhiệm vụ: Việc sử dụng
kinh phí, việc tập hợp các chứng từ thanh quyết toán trong giai đoạn 1 năm 2018 đến
thời điểm thanh tra còn chậm, chưa đầy đủ khi thanh quyết toán của nhiệm vụ so với
quy định.
ổ g ki

í đã ấ : 259.000.000 đồ g, gồm:

+ inh phí cấp đợt 1 (năm 2018): 259.000.000 đồng.
+ Lũy kế cấp kinh phí: 259.000.000 đồng.
ổ g

í đượ quyết t á : 0 đồng (chưa thanh, quyết toán).

ụ thể: Đề tài đã cung cấp 01 chứng từ ủy nhiệm chi ngày 21/9/2018 với số
tiền đã thanh toán là 49.296.000 đ quyết toán theo ợp đồng trách nhiệm số
45/ Đ- V TTDL ngày 18/12/2018 giữa đơn vị chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề
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tài. Đề tài đang làm thủ tục chi các nội dung còn lại năm 2018 là 191.592.000
đồng, kinh phí chưa sử dụng là 18.408.000 đồng.
3. Kết u

:

3.1 á mặt àm đượ :
- ác kết quả nghiên cứu đều bám sát với mục tiêu và nội dung của thuyết
minh đã được phê duyệt.
- ác 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 á mặt ò

a

ế:

Việc sử dụng kinh phí, việc tập hợp các chứng từ thanh quyết toán trong giai
đoạn 1 năm 2018 đến thời điểm thanh tra còn chậm, chưa tập hợp đầy đủ so với tiến độ
nội dung đã thưc hiện của đề tài quy định.
4. Yêu ầu, kiế

g ị:

- Đối với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ phải thực hiện việc thanh
quyết toán nhiệm vụ theo niên độ đã đăng ký của nhiệm vụ đúng theo ợp đồng
thực hiện đề tài khoa học công nghệ số 80/ Đ-QPT & N ngày 06/12/2017 giữa
Quỹ Phát triển hoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang và ở Văn hóa – Thể thao –
Du lịch tỉnh Tiền Giang. Việc tập hợp hóa đơn, chứng từ thanh quyết toán phải
phù hợp và đầy đủ với niên độ năm đã được phê duyệt theo Quyết định triển
khai.
- Phòng ế hoạch và Tài chính phối hợp Phòng Quản lý hoa học ở
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thanh quyết toán, kiểm soát chừng từ chi của
nhiệm vụ đúng niên độ theo quy định./.
Nơi nhận:

CHÁNH THANH TRA

- Tổ chức được thanh tra;
- GĐ ở
& N;
- Thanh tra tỉnh;
- Phòng QL CN&CN ( ông bố trên Website);
- Lưu: VT, TTra.

(Đã ký)

ô g ứ
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