
        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:         /KL-SKHCN Lạng Sơn, ngày     tháng 01  năm 2021 

 

KẾT LUẬN  

Về việc Thanh tra chuyên ngành nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cuộc 2) năm 2020 

Đối với nhiệm vụ Áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất 

dự án “xây dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn” 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ 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 03/BC-ĐTTra ngày  04/01/2021 của 

Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 164/QĐ-SKHCN ngày 

28/10/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về việc 

thanh tra chuyên ngành về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn (cuộc 2) năm 2020; Quyết định số 194/QĐ-SKHCN ngày 03/12/2020 của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian thanh tra chuyên 

ngành về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cuộc 2) năm 

2020 và ý kiến giải trình tại văn bản số 20/CNTY-DA ngày 13 /01/2021 của Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lạng Sơn, 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG  

Vùng núi Công Sơn, Mẫu Sơn thuộc quần thể núi cao Mẫu Sơn của tỉnh 

Lạng Sơn có khí hậu hai mùa rõ rệt, hệ động vật ở đây điển hình cho vùng núi 

Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn có ý nghĩa khoa học lớn cho việc bảo tồn, phát 

triển những nguồn gen quý. Một trong những loài động vật có giá trị ẩm thực, 

kinh tế cao và thân thuộc trong nhiều gia đình ở xã Công Sơn, xã Mẫu Sơn là gà 

6 ngón. Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn có Quyết định số 873/QĐ-

UBND Phê duyệt hỗ trợ kinh phí áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu dự 

án: “ Xây dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn” từ kết 

quả của Dự án “ Xây dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng 

Sơn” đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận tại Quyết định số 

1583/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 về việc công nhận kết quả thực hiện dự án 

khoa học và công nghệ với các nội dung chủ yếu sau: 
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- Quy mô hỗ trợ: 15 mô hình, tổng các mô hình là 2.000 con gà 6 ngón 

- Cơ quan chuyển giao: Chi cục Thú y (nay là Chi cục Chăn nuôi và Thú y) 

tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Chi cục). Chi cục có trụ sở làm việc tại số 55, 

đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

- Địa điểm: tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2019 đến tháng 02/2020. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 888.425.000 đồng (Tám trăm tám mươi tám triệu 

bốn trăm hai mươi năm nghìn đồng chẵn), trong đó: 

+ Kinh phí hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp khoa học của tỉnh: 562.398.000 đồng 

(Năm trăm sáu mươi hai triệu ba trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn). 

+ Đối ứng của dân: 326.028.000 đồng 

(Ba trăm hai mươi sáu triệu, không trăm hai tám nghìn đồng chẵn) 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

 1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng và quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đối với nhiệm vụ áp dụng, chuyển giao kết 

quả nghiên cứu dự án:“xây dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh 

Lạng Sơn”. Sau khi xem xét hồ sơ và kiểm tra xác minh thực tế, kết quả như sau: 

     - Về trình tự thủ tục xem xét hồ sơ dự án và quản lý nhiệm vụ: 

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn có Quyết định số 873/QĐ-UBND 

phê duyệt hỗ trợ kinh phí áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu dự án:“xây 

dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn” trên cơ sở Quyết 

định số 1583/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh về việc công nhận kết 

quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ “xây dựng mô hình chăn nuôi gà 6 

ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn”. Ngày 19/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ 

ký Hợp đồng áp dụng chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất dự án: “xây 

dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn” với cơ quan 

chuyển giao là Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình dự án 

triển khai thực hiện, cơ quan quản lý đã tổ chức kiểm tra  và trình tự, thủ tục 

nghiệm thu, thanh quyết toán được tuân thủ đúng quy định. 

Như vậy, về trình tự, thủ tục xây dựng và quản lý nhiệm vụ được tuân thủ 

đúng theo quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp 

dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn ban hành quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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- Về điều kiện, yêu cầu của Tổ chức chủ trì thực hiện Dự án: 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lạng Sơn là cơ quan quản lý chuyên 

ngành trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), giúp 

Giám đốc sở NN&PTNT tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về công tác chăn nuôi và thú y tại địa phương và xác định dịch bệnh, 

phòng chống dịch bệnh, quản lý thuốc thú y trong tỉnh, quản lý về giống và kỹ 

thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh,…. Chi cục có đội ngũ cán bộ 

có chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Như vậy, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y đủ điều kiện đối với Tổ chức chủ trì thực hiện Dự án theo 

quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoa học và công 

nghệ trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ; đánh giá nghiệm thu; 

báo cáo kết quả; giao nộp và chuyển giao kết quả nhiệm vụ khoa học có sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:  

Trong thời gian từ tháng 7/2019 đến 02/2020, Chi cục đã thực hiện xong 

các nội dung theo Hợp đồng và Thuyết minh được duyệt, cụ thể:  

- Chi cục đã triển khai thực hiện đúng thời gian, đủ 15 mô hình nuôi gà 6 

ngón thương phẩm tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc (đạt 100% thuyết minh); Tỷ 

lệ nuôi sống đạt 95,6%, số con thương phẩm thu được 1.913 con, khối lượng 

trung bình 2,46 kg/con vượt chỉ tiêu theo thuyết minh (theo thuyết minh yêu cầu 

tỷ lệ nuôi sống đạt 80%, số con thương phẩm thu được 1.600 con, khối lượng 

trung bình khoảng 1,7 - 1,8 kg);  

- Chi cục đã thực hiện đủ số sản phẩm khoa học theo hợp đồng gồm: 15 mô 

hình và 01 Báo cáo kết quả thực hiện áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu 

dự án: “Xây dựng mô hình chăn nuôi Gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn”. 

Tổng kinh phí đã thực hiện và được quyết toán từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa 

học cấp tỉnh 539.527.000 đồng (Năm trăm ba mươi chín triệu năm trăm hai mươi 

bảy nghìn đồng chẵn). Dự án đã được Sở khoa học và Công nghệ nghiệm thu và 

thanh lý Hợp đồng theo quy định có Biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng 

ngày 30/3/2020.  

- Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện có sự thay đổi về một số chủng 

loại thức ăn chăn nuôi cho gà, nhưng Chi cục không thực hiện báo cáo Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

3. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí của các nhiệm vụ khoa 

học theo nội dung ghi trong thuyết minh và hợp đồng đã được phê duyệt:  

Việc Chi cục tiếp nhận kinh phí từ Sở Khoa học và Công nghệ và thủ tục 

mua sắm nguyên vật liệu năng lượng, chi thuê khoán chuyên môn, sửa chữa 

chuồng trại, tập huấn kỹ thuật và quản lý khác cơ bản tuân thủ đúng quy định. Hồ 
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sơ chứng từ đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, một số mục chi có sự thay đổi nhưng 

không báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể: 

- Chi cục đã lập chứng từ mua 3430kg cám ngô mảnh (với số tiền là 

27.440.000 đồng) và 495 kg bột cá nhạt (với số tiền là 18.810.000 đồng). Thực tế 

Chi cục đã thống nhất với Nhà cung cấp và các hộ dân tham gia thực hiện dự án 

đổi sang 1525 kg cám chăn thẳng mã 610; 50 kg bột cá nhạt và 825 kg cám đậm 

đặc mã 666 để phát cho 15 hộ dân tham gia thực hiện dự án (Lý do đổi: do dân đã 

có sẵn ngô để phục vụ chăn nuôi gà và do dân không đủ điều kiện để bảo quản 

bột cá nhạt nên gà ăn bị tiêu chảy). Chi cục đã không báo cáo sở KH&CN về sự 

thay đổi này. Tuy nhiên, xét thấy việc thay đổi một số thành phần thức ăn chăn 

nuôi như trên không làm ảnh hưởng đến mục tiêu, quy mô dự án và để phù hợp 

với điều kiện của các hộ dân nên không thu hồi số kinh phí trên nhưng yêu cầu 

Chi cục nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

- Chi cục đã lập chứng từ thanh toán mua 100% số máng ăn, máng uống hỗ trợ 

cho 15 mô hình (với số tiền là 13.000.000đồng) nhưng thực tế mua 50% theo thuyết 

minh với số tiền là 6.500.000 đồng. Chi cục đã chi 750.000 đồng mua bổ sung 5 bóng 

sưởi để phát cho đủ mỗi mô hình 01 bóng sưởi (do thuyết minh được duyệt hỗ trợ 10 

bóng sưởi/15 mô hình nên Chi cục đã mua bổ sung để phát đủ 15 bóng/15 mô hình). 

Số tiền đối trừ còn lại là 5.750.000 đồng (Năm triệu, bẩy trăm năm mươi ngàn đồng 

chẵn), Chi cục đã khắc phục bằng phát tiền mặt cho các hộ dân. Qua xem xét cho 

thấy, thực tế Chi cục đã chi đủ số kinh phí 13.000.000đồng hỗ trợ cho dân mua máng 

ăn, máng uống và dân đã nhận đủ, do đó không xử lý thu hồi nhưng yêu cầu Chi cục 

và các cá nhân có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm.  
  

III. KẾT LUẬN 

Kết quả thanh tra cho thấy, việc xây dựng nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ đối với nhiệm vụ áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu dự án:“xây dựng 

mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn”được tuân thủ đúng 

quy định; Việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ; đánh giá nghiệm thu; báo cáo kết 

quả; giao nộp và chuyển giao kết quả nhiệm vụ cơ bản tuân thủ theo quy định của 

pháp luật về khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực 

hiện vẫn còn những hạn chế, thiếu sót như đã chỉ ra ở trên. 

* Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót nêu trên: 

- Cán bộ kỹ thuật thực hiện dự án chưa nghiên cứu kỹ các quy định của 

pháp luật, chưa báo cáo kịp thời những thay đổi trong quá trình thực hiện với cơ 

quan quản lý.  

- Trình độ dân trí của các hộ dân tham gia thực hiện dự án còn hạn chế nên 

ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN: 

 Không 
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V. YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với tổ chức chủ trì thực hiện (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) và 

cán bộ chuyển giao kỹ thuật:  

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Báo cáo kịp thời 

về những thay đổi để được hướng dẫn thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định. 

- Bổ sung Báo cáo kết quả thực hiện Dự án về những thay đổi trong quá trình 

thực hiện đối với thức ăn chăn nuôi gà theo thực tế Chi cục đã thực hiện. 

3. Đối với cơ quan quản lý: 

 - Giao cho phòng Quản lý Khoa học hướng dẫn Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

để bổ sung Báo cáo kết quả thực hiện dự án theo đúng thực tế đã triển khai. Rút 

kinh nghiệm trong quá trình kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những hạn 

chế, thiếu sót theo quy định. 

- Giao cho Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra, 

báo cáo Giám đốc Sở theo quy định. 

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

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cuộc 2) năm 2020 đối với nhiệm vụ Áp dụng, chuyển giao 

kết quả nghiên cứu vào sản xuất dự án “xây dựng mô hình chăn nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn 

tại tỉnh Lạng Sơn”, yêu cầu 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;  

- Chi cục CN&TY tỉnh LS; 

- Cán bộ chuyển giao kỹ thuật dự án; 

- Các phòng thuộc Sở: 

 (Thanh Tra; Văn phòng; KHTC; QLKH); 

- Lưu: VT, ĐTTra 164.                                                                                

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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