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        UBND TỈNH LẠNG SƠN 
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  929 /KL-SKHCN Lạng Sơn, ngày  25  tháng  11  năm 2019 

 
KẾT LUẬN  

Về việc thanh tra chuyên ngành về nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Căn cứ  Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 06/2018/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 

08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 48/BC-ĐTTra ngày 21/11/2019 của Đoàn 

thanh tra được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 162/QĐ-SKHCN ngày 

24/10/2019 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn về việc thanh tra chuyên 

ngành về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019, 

Giám đốc Sở KH&CN kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG:  

Tại Quyết định số 162/QĐ-SKHCN ngày 24/10/2019 của Giám đốc Sở 

KH&CN các đối tượng thanh tra bao gồm:  

1. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh 

giống táo Đài Loan (ĐL – BG) tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn theo 

hướng sản xuất hàng hóa. 

- Đơn vị thực hiện: Viện nghiên cứu Rau quả (trực thuộc Viện Khoa học 

Nông nghiệp Việt Nam). 

+ Địa chỉ: TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội. 

+ Điện thoại: 0243.8765572. 

+ Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc Hùng – Viện trưởng.  

- Chủ nhiệm dự án: Thạc sỹ Lê Thị Mỹ Hà – Cán bộ Viện Nghiên cứu rau quả. 

- Thời gian thực hiện đề tài: 36 tháng (Từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2018). 

- Tổng kinh phí được duyệt: 740.900.000đ. Trong đó: 

+ Kinh phí Sự nghiệp KH&CN địa phương: 600.000.000đ; 
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+ Kinh phí đối ứng của dân: 140.900.000đ. 

- Tổng kinh phí đã quyết toán: 740.900.000đ. 

Dự án đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt danh mục đề tài, dự án 

KH&CN năm 2015 tại Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 17/3/2015. Sau khi dự 

án được phê duyệt, Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn và Viện Nghiên cứu rau quả thuộc 

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã ký kết Hợp đồng nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ số 13/HĐ-SKHCN ngày 06/10/2015 (Sau đây gọi tắt là 

Hợp đồng số 13/HĐ-SKHCN).  

2. Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng 

mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn. 

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn. 

+ Địa chỉ: Số 18 Trần Hưng Đạo, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn. 

+ Điện thoại: 0205.3812255. 

+ Đại diện theo pháp luật: Ông Nông Văn Tuấn – Chi cục trưởng.  

- Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Nông Văn Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm 

lâm tỉnh Lạng Sơn.  

- Thời gian thực hiện đề tài: 36 tháng (Từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2021). 

- Tổng kinh phí được duyệt: 1.256.595.000đ. Trong đó : 

+ Kinh phí thực hiện từ Ngân sách nhà nước: 1.163.055.000đ (Trong đó: 

Kinh phí khoán chi: 739.880.000đ; Kinh phí không khoán chi: 423.175.000đ); 

+ Kinh phí đối ứng của dân: 93.540.000đ. 

- Tổng kinh phí thực cấp (tính đến hết tháng 10/2019): 400.000.000đ; 

- Tổng kinh phí đã thực hiện cấp (tính đến hết tháng 10/2019): 

212.000.000đ. Trong đó: 

+ Năm 2018: Đã sử dụng 149.000.000đ; 

+ Năm 2019: Đã sử dụng   63.000.000đ. 

Đề tài đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt danh mục nhiệm vụ 

KH&CN đặt hàng đợt 3 năm 2017 tại Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 

07/11/2017 và được Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kết quả tuyển chọn 

tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài tại Quyết định số 77/QĐ-SKHCN ngày 

13/6/2018. Sau khi đề tài được phê duyệt, Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn và Chi 

cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn đã ký kết Hợp đồng nghiên cứu ứng dụng và 

phát triển công nghệ số 07/HĐ-SKHCN ngày 18/7/2018 (Sau đây gọi tắt là 

Hợp đồng số 07/HĐ-SKHCN).  
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II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH: 

1. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh 

giống táo Đài Loan (ĐL – BG) tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn theo 

hướng sản xuất hàng hóa 

1.1. Việc thực hiện các mục tiêu, nội dung, tiến độ của dự án:  

Dự án đã triển khai đạt 100% khối lượng công việc theo thuyết minh được 

phê duyệt và Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 13/HĐ-

SKHCN ngày 06/10/2015  ký kết giữa Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn với Viện 

Nghiên cứu rau quả. Sản phẩm dự án thu được đầy đủ theo hợp đồng và thuyết 

minh được phê duyệt. 

Kết quả thực hiện dự án đã được Hội đồng KH&CN thành lập tại Quyết 

định số 2174/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

nghiệm thu ngày 11/11/2018; có Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (Số đăng ký: 

813/GCN-KQNV). 

Kiểm tra thực tế tại các mô hình trồng táo cho thấy cây sinh trưởng và phát 

triển tốt. 

1.2. Việc thực hiện kinh phí của dự án: 

* Về định mức chi: Đơn vị chấp hành đúng định mức được phê duyệt theo 

thuyết minh, dự toán của dự án. 

* Về hồ sơ chứng từ: Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung hồ sơ chứng từ 

thực hiện dự án của đơn vị cơ bản đầy đủ, đảm bảo theo quy định, tuy nhiên, bên 

cạnh đó còn một số hạn chế như sau: 

+ Phiếu chi số C399 ngày 15/12/2015 – Nội dung thanh toán tiền công lao 

động phổ thông, xây dựng thuyết minh, phụ cấp chủ nhiệm, thư ký, kế toán: Bảng 

kê thanh toán phụ cấp thư ký và kế toán tham gia dự án lập ngày 10/12/2015; 

Bảng cấp phát văn phòng phẩm cho cán bộ tham gia thực hiện dự án lập ngày 

07/5/2015; Bảng kê thanh toán tiền ngủ trọ, tiền xe ô tô đi lại lập ngày 15/12/2015 

thiếu dấu của đơn vị. Sau khi được Đoàn thanh tra nhắc nhở, đơn vị đã thực hiện 

khắc phục. 

+ Giấy đi đường năm 2018 còn sử dụng mẫu cũ, chưa áp dụng mẫu mới 

theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về Hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Đơn vị cần chú ý trong việc cập nhật 

các biểu mẫu mới theo quy định. 

2. Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây 
dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn. 

2.1. Việc thực hiện các mục tiêu, nội dung, tiến độ của đề tài:  
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Đề tài đã triển khai đạt khoảng 30% khối lượng công việc theo thuyết minh 

được phê duyệt và Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 

07/HĐ-SKHCN ngày 17/7/2018 ký kết giữa Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn với Chi 

cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn (Tính đến thời điểm thanh tra 7/11/2019). Các nội 

dung của đề tài đã thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ theo thuyết minh được phê 

duyệt. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế sau: 

- Nội dung chuyển giao 03 quy trình kỹ thuật nhân giống Sa nhân tím (Quy 

trình kỹ thuật tạo mẫu sạch Sa nhân tím; Quy trình kỹ thuật nhân nhanh chồi in 

vitro; Quy trình kỹ thuật tạo cây in vitro hoàn chỉnh): Bên chuyển giao (Trung tâm 

nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ) chưa cung cấp các quy trình kỹ thuật (bản chính có dấu 

đỏ) theo đúng nội dung của hợp đồng; các biên bản bàn giao chưa đầy đủ chữ ký xác 

nhận của các bên. 

- Nhà lưới để thực hiện mô hình trồng sa nhân tím đã bị hư hỏng không 

đảm bảo che chắn cho cây sinh trưởng phát triển cần phải gia cố chắc chắn đặc 

biệt là hệ thống cột chống giữa và lưới phủ mái và lưới quây xung quanh. Chủ 

nhiệm Đề tài cần quan tâm hơn nữa đối với Mô hình trồng sa nhân tím trong nhà 

lưới. Hệ thống cột chống còn tạm bợ, lưới che chắn bị rách,..cần được gia cố sửa 

chữa chắc chắn đảm bảo cho cây sinh trưởng, phát triển. 

- Đơn vị chưa xuất trình được sổ nhật ký ghi chép, theo dõi cây trồng của 

Đề tài nghiên cứu. 

- Trong quá trình kiểm tra thực tế còn 300 cây giống nuôi cấy mô dự phòng 

Đoàn thanh tra chưa tiến hành kiểm tra được do chủ vườn đi vắng. 

2.2. Việc thực hiện kinh phí của đề tài: 

* Về định mức chi: Đơn vị chấp hành đúng định mức được phê duyệt theo 

thuyết minh, dự toán của đề tài. 

* Về hồ sơ chứng từ: Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung hồ sơ chứng từ 

thực hiện đề tài của đơn vị cơ bản đầy đủ, đảm bảo theo quy định.  

- Năm 2018, đơn vị thực hiện đề tài đã chi triển khai thực hiện các hạng 

mục nội dung của dự án theo đúng dự toán được duyệt. Hồ sơ chứng từ thực hiện 

đề tài của đơn vị cơ bản đầy đủ, đảm bảo theo quy định. 

- Năm 2019, tiến độ giải ngân kinh phí năm còn chậm. Trong 06 tháng đầu 

năm 2019, đơn vị đã được Sở KH&CN cho tạm ứng 250.000.000đ nhưng đến 

tháng 10/2019 mới sử dụng 63.000.000đ.   

III. KẾT LUẬN: 

Kết quả thanh tra cho thấy: Việc chấp hành các quy định pháp luật của các 

đơn vị về tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và sử dụng kinh phí cơ 

bản được thực hiện theo quy định. Các nhiệm vụ đã triển khai cơ bản đúng tiến độ 

các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tồn tại 

một số hạn chế như sau:  
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1. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh 

giống táo Đài Loan (ĐL – BG) tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn theo 

hướng sản xuất hàng hóa. 

- Phần kinh phí: Giấy đi đường năm 2018 còn sử dụng mẫu cũ, chưa áp 

dụng mẫu mới theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài 

chính về Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, đơn vị cần chú ý trong 

việc cập nhật các biểu mẫu mới theo quy định. 

2. Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây 

dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn. 

- Phần chuyên môn:  

+ Nội dung chuyển giao 03 quy trình kỹ thuật nhân giống Sa nhân tím: Bên 

chuyển giao chưa cung cấp quy trình kỹ thuật (bản chính có dấu đỏ) theo đúng nội 

dung của hợp đồng; các biên bản bàn giao chưa đầy đủ chữ ký xác nhận của các bên. 

+ Nhà lưới để thực hiện mô hình trồng sa nhân tím đã bị hư hỏng không 

đảm bảo che chắn cho cây sinh trưởng phát triển cần phải gia cố chắc chắn đặc 

biệt là hệ thống cột chống giữa và lưới phủ mái và lưới quây xung quanh. Chủ 

nhiệm Đề tài cần quan tâm hơn nữa đối với Mô hình trồng sa nhân tím trong nhà 

lưới. Hệ thống cột chống còn tạm bợ, lưới che chắn bị rách,..cần được gia cố sửa 

chữa chắc chắn đảm bảo cho cây sinh trưởng, phát triển. 

+ Đơn vị chưa xuất trình được sổ nhật ký ghi chép, theo dõi cây trồng của 

Đề tài nghiên cứu 

- Phần kinh phí: Tiến độ giải ngân kinh phí năm 2019 còn chậm. Trong 06 

tháng đầu năm 2019, đơn vị đã được Sở KH&CN cho tạm ứng 250.000.000đ 

nhưng đến tháng 10/2019 mới sử dụng 63.000.000đ.   

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG: 

Không có 

V. YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ:  

Từ kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

có yêu cầu như sau:  

1. Yêu cầu các đối tượng được thanh tra:  

- Nghiêm túc chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và khẩn trương khắc phục những hạn chế đã chỉ ra 

qua thanh tra. 

 - Tuyên truyền và đẩy mạnh ứng dụng kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu 

khoa học đã được nghiệm thu vào thực tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương trong thời gian tới. 
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- Yêu cầu đối với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn:  

+ Yêu cầu bên chuyển giao (Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ) thực 

hiện đầy đủ các nội dung theo hợp đồng. Cung cấp cho bên nhận chuyển giao đầy 

đủ các quy trình kỹ thuật (bản chính có dấu đỏ), các biên bản bàn giao phải có xác 

nhận đầy đủ của cả bên giao và bên nhận theo quy định. 

+ Khắc phục, sửa chữa nhà lưới đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển. 

+ Tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại của đề tài và thực hiện giải ngân 

theo đúng tiến độ của Hợp đồng số 07/HĐ-SKHCN ngày 18/7/2018.  

+ Đối với những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài yêu cầu đơn vị có 

báo cáo cụ thể bằng văn bản gửi về Sở KH&CN để kịp thời xem xét, giải quyết. 

2. Yêu cầu các phòng chuyên môn có liên quan của Sở KH&CN tăng 

cường hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong việc 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức triển khai 

nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh có hiệu quả. 

3. Yêu cầu Phòng Quản lý khoa học tiếp tục kiểm tra tình hình sử dụng 800 

cây giống từ phương pháp tách chồi đơn vị thực hiện đề tài đã phát cho hộ dân để 

trồng dặm dự phòng trong mô hình và 300 cây giống nuôi cấy mô dự phòng thuộc 

Đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô 

hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn” . 

Trên đây là Kết luận thanh tra chuyên ngành về nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 theo Quyết định thanh tra số 162/QĐ-

SKHCN ngày 24/10/2019 của Giám đốc Sở KH&CN, yêu cầu các đối tượng thanh 

tra và các đơn vị, cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm túc các nội dung trên./. 
 
  Nơi nhận: 

 
GIÁM ĐỐC 

- Thanh tra tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Thành viên Đoàn thanh tra 162; 
- TTra Sở, VP Sở, P. QLKH, P. KHTC, 
 P.QLCN&QLCN (đăng tin); 
- Đối tượng thanh tra (t/h);  
- Lưu: VT, TTra.                                                                               

 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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