CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số:

1357

/KL-SKHCN

Đồng Nai, ngày 31 tháng 07 năm 2020

KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
về việc thanh tra chuyên ngành dự án khoa học công nghệ
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 25/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh
Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-SKHCN ngày 27/11/2019 của Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai phê duyệt kế hoạch thanh tra, pháp chế
năm 2020.
Thực hiện Quyết định thanh tra số 125/QĐ-SKHCN ngày 04/6/2020 của
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra chuyên
ngành về dự án khoa học công nghệ đối với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển
Nông nghiệp bền vững tại dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
sản xuất sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGap tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai”.
Đoàn thanh tra đã làm việc trực tiếp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển
Nông nghiệp bền vững, địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất từ ngày
17/6/2020 đến ngày 16/7/2020.
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 30/7/2020 của Trưởng đoàn thanh tra.
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai kết luận như sau:
1. Khái quát chung:
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp bền vững (Viết tắt là Trung
tâm CSA) được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép hoạt
động trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2016. Trung tâm CSA là đơn vị hoạt
động trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Thế mạnh của Trung tâm CSA là nghiên
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cây rau, hoa, cây ăn quả,
cây công nghiệp, cây dược liệu, cây lương thực, cây thực phẩm, nấm, chọn tạo
giống cây trồng, công nghệ nhân giống cây trồng, bảo vệ thực vật, công nghệ bảo
quản sau thu hoạch, nông hóa, thổ nhưỡng và công nghệ vi sinh vật trong nông
nghiệp, sản xuất nông sản an toàn. Trung tâm CSA sở hữu đội ngũ các nhà khoa
học đầu ngành hoạt động trong lĩnh vực cây trồng, thổ nhưỡng, bảo vệ thực vật,
công nghệ sau thu hoạch.

Chức năng: Trung tâm CSA có chức năng nghiên cứu khoa học, triển khai
ứng dụng, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực đã đăng ký
2. Nội dung thanh tra:
Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về Khoa học và công nghệ
đối với dự án “xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất sầu riêng đạt
tiêu chuẩn VietGap tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai”.
3. Kết quả thanh tra
3.1. Về chấp hành pháp luật về trình tự, thủ tục, quy trình thực hiện dự án:
Đơn vị thực hiện các trình tự, thủ tục và quy trình của dự án theo quy định
3.2. Việc thực hiện các mục tiêu, nội dung, tiến độ dự án:
- Công tác tổ chức, quản lý, điều hành dự án: Trung tâm CSA thực hiện công
tác tổ chức, quản lý, điều hành dự án thông qua Ban quản lý dự án của Trung tâm.
Việc quản lý, điều hành dự án theo các nội dung và phương pháp đảm bảo theo
yêu cầu của dự án.
- Quá trình thực hiện các nội dung: Trung tâm CSA đã thực hiện những nội
dung của dự án và phương pháp thực hiện đúng theo Báo cáo thuyết minh, Báo
cáo tổng kết của dự án. Tuy nhiên trong nội dung đào tạo kỹ thuật viên về “Quy
trình kỹ thuật sản xuất trái sầu riêng theo VietGap”, Trung tâm chưa thực hiện
điểm danh đầy đủ 03 đợt đào tạo (Tổng cộng có 10 ngày gồm: 02 đợt 03 ngày, 01
đợt 04 ngày) kỹ thuật viên theo quy định đào tạo
3.3. Việc mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:
Căn cứ các tài liệu của Trung tâm CSA cung cấp và qua kết quả khảo sát
thực tế mô hình cho thấy Dự án cơ bản đã nâng cao năng suất, sản phẩm có chất
lượng ổn định, đồng đều khi áp dụng sản xuất theo Quy trình VietGAP. Khi áp
dụng Quy trình VietGAP đối với sầu riêng, đã tạo công ăn việc làm ổn định cho
đời sống cho người dân tại địa phương.
3.4. Việc chấp hành quy định về việc sử dụng kinh phí và thanh quyết toán
của dự án:
- Về mẫu biểu báo cáo: Đơn vị thực hiện theo quy định.
- Về chứng từ, cụ thể:
+ Chứng từ chuyển giao công nghệ, đào tạo tập huấn; Khoản chi mua nguyên
vật liệu, năng lượng; Thiết bị máy móc; Thuê khoán chuyên môn lao động: Đơn
vị đã thực hiện và quyết toán theo quy định.
+ Các khoản chi khác: đều có danh sách chi tiền hội đồng, phụ cấp chủ
nhiệm, kinh phí quản lý đề tài và hóa đơn chứng từ của các khoản mua văn phòng
phẩm...
4. Kết luận thanh tra
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp bền vững đã thực hiện dự
án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất sầu riêng đạt tiêu chuẩn
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VietGap tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai” đúng theo thuyết minh đã được phê
duyệt và Báo cáo tổng kết được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
tổng kết, nghiệm thu ngày 27/9/2019. Kết quả nghiên cứu của Dự án đã được
UBND huyện Cẩm Mỹ phê duyệt kế hoạch mở rộng diện tích VietGAP ở các xã
như Xuân Bảo, Bảo Bình, Long Giao và Xuân Quế với diện tích là 70ha. Tuy
nhiên trong nội dung đào tạo kỹ thuật viên về “Quy trình kỹ thuật sản xuất trái sầu
riêng theo VietGap”, Trung tâm chưa thực hiện điểm danh đầy đủ 03 đợt đào tạo
(Tổng cộng có 10 ngày gồm: 02 đợt 03 ngày, 01 đợt 04 ngày) kỹ thuật viên theo
quy định đào tạo.
Về tình hình sử dụng kinh phí và thanh quyết toán của dự án cơ bản được
thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
5. Những biện pháp đã xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không
6. Kiến nghị, xử lý:
Đề nghị Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp bền vững thực
hiện điểm danh đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn theo các quy định về giáo dục,
đào tạo khi tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn trong các dự án khác./.
Nơi nhận:
- Trung tâm CSA;
- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TTr
TTr333-KLTT QD125 (06).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Minh Hậu
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