
 

 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /KL-SKHCN Bình Định, ngày         tháng  4  năm 2021 

   

                 

KẾT LUẬN THANH TRA 

V  việc quản lý, tổ chức thực hiện  

đ  tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021  

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định; 

X t báo cáo  ết qu  thanh tra ngày 14/4/2021 của Đoàn thanh tra theo Quyết 

định thanh tra số 67/QĐ-SKHCN ngày 26/3/2021 của  iám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc thanh tra việc qu n   , tổ chức th c hiện đề tài nghi n cứu  hoa 

học và công nghệ năm 2021, 

 iám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  ết  uận thanh tra như sau: 

 1. Kh i qu t chung 

 Đoàn thanh tra đã tổ chức triển  hai, th c hiện thanh tra tại cơ quan chủ trì 

đề tài “Xây d ng hệ thống công cụ hỗ trợ đào tạo tr c tuyến các môn Toán, L , 

Hóa cho  hối trung học phổ thông tr n địa bàn tỉnh Bình Định” đúng tiến độ thời 

gian, đúng nội dung  ế hoạch được duyệt. 

2  K t quả kiểm tra, x c minh 

2.1. Về tổ chức triển  hai th c hiện đề tài 

Đề tài “Xây d ng hệ thống công cụ hỗ trợ đào tạo tr c tuyến các môn Toán, 

L , Hóa cho  hối trung học phổ thông tr n địa bàn tỉnh Bình Định” đã tổ chức, 

triển  hai th c hiện theo Hợp đồng  hoa học và công nghệ số 15/2016/SKHCN-

HĐ/ĐT ngày 17/11/2016 giữa Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Sở  iáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. 

- Về tiến độ th c hiện: Đề tài có chậm so với hợp đồng. Tuy nhi n, cơ quan 

chủ trì và chủ nhiệm đề tài đã có Văn b n số 859/S DĐT ngày 14/5/2018 về việc 

đề nghị gia hạn thời gian th c hiện đề tài nghi n cứu  hoa học và được Sở 

KH&CN đồng   việc gia hạn thời gian  ết thúc đề tài nghi n cứu  hoa học và công 

nghệ đến hết ngày 31/11/2018 tại Công văn số 307/SKHCN-KH ngày 04/6/2018. 

- Về nội dung: Đề tài đã th c hiện theo đúng nội dung thuyết minh đã được 

ph  duyệt tại Hợp đồng nghi n cứu  hoa học và phát triển công nghệ số 

15/2016/SKHCN-HĐ/ĐT. 



 

 

Tại thời điểm thanh tra, đề tài đã hoàn thành và được Hội đồng  hoa học và 

công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu xếp  oại Đạt. Cơ quan chủ trì cũng đã tiến 

hành thanh    Hợp đồng nghi n cứu  hoa học và phát triển công nghệ số 

15/2016/SKHCN-HĐ/ĐT theo đúng quy định pháp  uật. Sở KH&CN cũng đã cấp 

 iấy chứng nhận đăng     ết qu  th c hiện nhiệm vụ  hoa học và công nghệ số 

112/KQNC-SKHCN ngày 25/02/2019. 

2.2. Về qu n   , sử dụng  inh phí đề tài 

a. Tổng  inh phí đề tài được ph  duyệt: 540.794.000 đồng; 

b. Tổng  inh phí đã cấp, đã th c hiện đề tài:  540.794.000 đồng; 

c. Tổng  inh phí đã được quyết toán: 540.794.000 đồng; 

d. Tổng  inh phí tr   ại ngân sách: 0 đồng; 

Công tác qu n   , sử dụng  inh phí hỗ trợ từ ngân sách s  nghiệp KH&CN 

của đề tài đúng theo quy định của Nhà nước, đúng mục ti u và nội dung đề ra. Các 

 ho n mục chi cơ b n đã chi đúng theo d  toán đã được ph  duyệt, chưa có dấu 

hiệu sử dụng  inh phí sai mục đích; 

- Các chứng từ  ế toán: Đơn vị  ưu giữ hồ sơ theo đúng quy định. Tại thời 

điểm thanh tra chưa phát hiện chi sai quy định; 

 - Về sổ sách  ế toán có ghi ch p, cập nhập  ịp thời, đầy đủ. Các số  iệu ghi 

trong sổ sách  hớp với các số  iệu tr n chứng từ, các báo cáo tài chính ph n ánh 

trung th c,  ịp thời đúng quy định. 

3. K t luận thanh tra 

3.1 Công tác tổ chức triển  hai th c hiện và báo cáo  ết qu  đề tài, công tác 

qu n    và sử dụng  inh phí của đề tài được th c hiện tốt. Việc qu n   , sử dụng 

 inh phí hỗ trợ từ ngân sách s  nghiệp KH&CN của đề tài đúng theo quy định của 

Nhà nước; 

3.2. Việc xây d ng đề cương và phân bổ  inh phí d  toán tương đối sát với 

th c tế nội dung nghi n cứu n n trong quá trình triển  hai th c hiện đề tài  hông 

có nội dung phát sinh; 

3.3. Kết qu  của đề tài vẫn duy trì. 

4  C c biện ph p xử lý theo thẩm quy n đã  p dụng: Không. 

5. Yêu cầu, ki n nghị đối với Cơ quan chủ trì thực hiện đ  tài 

- Xây d ng phương án triển  hai ứng dụng rộng rãi Website đào tạo tr c 

tuyến e earningbinhdinh.com để hỗ trợ công tác dạy và học;  

 

 

 

 



 

 

- Hằng năm, th c hiện báo cáo về ứng dụng  ết qu  th c hiện nhiệm vụ 

 hoa học và công nghệ theo Mẫu số 12 phụ  ục của Thông tư số 14/2014/TT-

BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu 

nhập, đăng   ,  ưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ  hoa học và công nghệ 

trong thời gian 5 năm  i n tục  ể từ  hi đề tài được nghiệm thu./. 

Nơi nhận:  

- Thanh tra tỉnh (để b/c); 
- Sở  D&ĐT Bình Định  (để t/h); 
- Phòng QLKH; VP sở; TTra sở; 

- Lưu: VT, HS TTra. 

GI M Đ C 

       

 

 

 

 

 

Lê Công Nhường 
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