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UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:       /KL-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Dự án: “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Ngao Hậu Lộc”  

cho sản phẩm ngao của huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa” 

 

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

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009; 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 08/7/2021 của Đoàn thanh tra theo Quyết 

định số 181/QĐ-SKHCN ngày 25/5/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ (KH&CN), kết luận thanh tra như sau:  

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Đây là dự án KHCN thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, giai 

đoạn 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2750/QĐ - UBND ngày 01/8/2017.  

Tổ chức chủ trì: UBND huyện Hậu Lộc. 

Chủ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Liên, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Hậu Lộc.  

Một số thông tin chung về dự án: 

* Mục tiêu: 

Mục tiêu chung: Thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý và phát triển NHTT “Ngao 

Hậu Lộc” nhằm nâng cao danh tiếng, uy tín, chất lượng và khả năng cạnh tranh của 

sản phẩm ngao trên thị trường; qua đó góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao đời 

sống cho các hộ nuôi và kinh doanh sản phẩm ngao trên địa bàn huyện Hậu Lộc. 

 Mục tiêu cụ thể: 

- Xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với NHTT “Ngao Hậu Lộc” cho sản phẩm 

ngao của huyện Hậu Lộc. 

- Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào khai thác có hiệu quả hệ thống quản lý 

NHTT “Ngao Hậu Lộc”: Mô hình quản lý; điều kiện, phương tiện quản lý; phương 

án nuôi trồng và khai thác; quy trình truy xuất nguồn gốc xuất xứ; tem nhãn, bao bì 

đóng gói. 

* Nội dung: 

(1) Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, nghiên cứu đánh giá hiện trạng sản 

xuất và kinh doanh sản phẩm ngao Hậu Lộc.  

(2) Xây dựng các điều kiện để đăng ký NHTT “Ngao Hậu Lộc”. 

(3) Hỗ trợ việc quản lý và sử dụng NHTT “Ngao Hậu Lộc”. 

(4) Hỗ trợ việc quảng bá và phát triển NHTT “Ngao Hậu Lộc”. 

(5) Đánh giá hiệu quả mô hình. 

(6) Tự đánh giá, lập hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp tỉnh. 

* Thời gian: 24 tháng (11/2018 -11/2020). 

* Quy mô, địa điểm: huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. 

* Sản phẩm:  
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- Báo cáo Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, nghiên cứu đánh giá hiện trạng 

sản xuất và kinh doanh sản phẩm ngao Hậu Lộc. 

- Giấy chứng nhận đăng ký NHTT “Ngao Hậu Lộc”. 

- Hệ thống công cụ quản lý NHTT “Ngao Hậu Lộc”. 

- Trang Website quảng bá thương hiệu “Ngao Hậu Lộc”. 

- Phương án phát triển NHTT “Ngao Hậu Lộc” sau khi được bảo hộ. 

* Kinh phí: Tổng kinh phí: 1.388,926 triệu đồng, trong đó: SNKH: 914,49 

triệu đồng, kinh phí tự có: 128,40 triệu đồng, nguồn khác: 346,036 triệu đồng. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Hồ sơ dự án 

1.1. Hồ sơ quản lý dự án 

- Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ KH&CN năm 2017, tỉnh Thanh Hóa.  

- Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê 

duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt IV, năm 

2018.  

- Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

phê duyệt danh mục và dự toán chi tiết các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh mới; cấp kinh phí 

thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 1, năm 2020). 

- Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

phê duyệt cấp kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chuyển tiếp và đã nghiệm 

thu, đợt III năm 2021. 

- Kết luận thẩm định số 433/SKHCN-KLTĐ ngày 18/5/2018. 

- Thuyết minh dự án. 

- Hợp đồng số 1110/2018/HĐKHCN-DAKHCN ngày 15/11/2018. 

- Quyết định số 518/QĐ-SKHCN ngày 12/11/2018 bổ nhiệm Chủ nhiệm dự án.  

- Quyết định số 609/QĐ-SKHCN ngày 02/12/2019 của Giám đốc Sở KH&CN về 

việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá thực hiên nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. 

- Biên bản kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh ngày 

06/12/2019; Biên bản đánh giá, xác nhận khối lượng công việc trong kỳ báo cáo (từ tháng 

11/2018 đến tháng 10/2019); Biên bản kiểm tra xác nhận kinh phí (bước 1) đề tài, dự án 

KHCN ngày 31/12/2019. 

- Quyết định số 541/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2020 của Giám đốc Sở KH&CN về 

việc thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành cấp tỉnh nghiệm thu kết quả dự án. 

- Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh ngày 23/12/2020. 

- Giấy chứng nhận số 452/GCN-SKHCN ngày 13/4/2021 đăng ký kết quả thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN. 

- Quyết định số 136/QĐ-SKHCN ngày 20/4/2021 về việc công nhận kết quả thực 

hiện dự án. 

- Biên bản quyết toán kinh phí dự án ngày 31/3/2021 của Sở Tài chính. 

1.2. Hồ sơ thực hiện dự án 

- Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện dự án (từ ngày 15/11/2018 đến  

30/10/2019) của UBND huyện Hậu Lộc. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án.  

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án. 

- Báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh ngày 10/01/2021 

của UBND huyện Hậu Lộc. 
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- Báo cáo điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, nghiên cứu đánh giá hiện trạng sản 

xuất và kinh doanh sản phẩm Ngao Hậu Lộc. 

- Báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, 

văn hóa của huyện Hậu Lộc và các tài liệu liên quan đến Ngao Hậu Lộc. 

- Hệ thống các công cụ quản lý NHTT “Ngao Hậu Lộc”, gồm : 

Quyết định số 03/QĐ-HNHL ngày 20/8/2019 của Chủ tịch Hội SXKD Ngao huyện 

Hậu Lộc về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng NHTT “Ngao Hậu Lộc”. 

Quyết định số 04/QĐ-HNHL ngày 20/8/2019 của Chủ tịch Hội SXKD ngao huyện 

Hậu Lộc về việc ban hành Bản hướng dẫn kỹ thuật nuôi, chăm sóc, thu hoạch và bảo 

quản sản phẩm mang NHTT “Ngao Hậu Lộc”. 

 Quyết định số 05/QĐ-HNHL ngày 02/10/2019 của Chủ tịch Hội SXKD ngao 

huyện Hậu Lộc về việc ban hành Quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng mang NHTT 

“Ngao Hậu Lộc”. 

Quyết định số 06/QĐ-HNHL ngày 02/10/2019 của Chủ tịch Hội SXKD ngao huyện 

Hậu Lộc về việc ban hành Quy chế kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHTT “Ngao 

Hậu Lộc”. 

Quyết định số 07/QĐ-HNHL ngày 18/10/2019 của Chủ tịch Hội SXKD ngao huyện 

Hậu Lộc về việc ban hành Mô hình tổ chức và quản lý NHTT “Ngao Hậu Lộc”. 

Quyết định số 08/QĐ-HNHL ngày 18/10/2019 của Chủ tịch Hội SXKD ngao huyện 

Hậu Lộc về việc ban hành Quy chế sử dụng tem, nhãn sản phẩm mang NHTT “Ngao Hậu 

Lộc”. 

- Bộ Hồ sơ đăng ký NHTT “Ngao Hậu Lộc” và Giấy CNĐK nhãn hiệu số 35723. 

- Phương án phát triển NHTT “Ngao Hậu Lộc”. 

- Hồ sơ chi kinh phí cho việc thực hiện dự án (gồm: Hồ sơ chi kinh phí SNKH, Hồ 

sơ kinh phí từ nguồn tự có và hồ sơ kinh phí từ nguồn khác). 

- Các hồ sơ tài liệu khác có liên quan cho việc thực hiện dự án. 

2. Kết quả thực hiện các nội dung của dự án 

UBND huyện Hậu Lộc đã hoàn thành các nội dung khoa học theo Hợp đồng 

số 1110/2018/HĐKHCN-DAKHCN ngày 15/11/2018 ký giữa Sở KH&CN và 

UBND huyện Hậu Lộc (gọi tắt là Hợp đồng số 1110), được Hội đồng tư vấn đánh 

giá nghiệm thu cấp tỉnh họp ngày 23/12/2020 đánh giá, nghiệm thu, xếp loại “đạt”, 

các nội dung đã hoàn thành, gồm: 

Nội dung 1: Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, nghiên cứu đánh giá hiện 

trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm ngao Hậu Lộc.  

Đã tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu và có Báo cáo kết quả khảo 

sát, thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, KT-XH, văn hóa của huyện Hậu Lộc.  

Đã thu thập, tổng hợp các tài liệu liên quan đến sản phẩm Ngao Hậu Lộc.  

Đã tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng, quy mô sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm ngao của huyện Hậu Lộc và có Báo cáo điều tra, khảo sát, thu 

thập tài liệu, nghiên cứu đánh giá hiện trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm ngao 

Hậu Lộc và được Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh thông qua ngày 

23/12/2020.  

Nội dung 2: Xây dựng các điều kiện để đăng ký nhãn hiệu tập thể 

(NHTT) ‟Ngao Hậu Lộc” 

Đã tiến hành các thủ tục đề nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định 

thành lập Hội sản xuất và kinh doanh ngao Hậu Lộc (gọi tắt là Hội Ngao Hậu Lộc) 
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(Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 19/4/2019). Hội có 44 hội viên với diện tích 

sản xuất 160 ha. Hội đã xây dựng Điều lệ hoạt động và được Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 15/6/2019, Hội có con dấu và 

có tài khoản riêng. Hội Ngao Hậu Lộc có đủ tư cách pháp nhân và điều kiện để 

đăng ký là chủ sở hữu NHTT “Ngao Hậu Lộc”. 

Hội Ngao Hậu Lộc đã xin phép và được UBND tỉnh cho phép sử dụng tên địa 

danh “Hậu Lộc” để đăng ký NHTT “Ngao Hậu Lộc” tại Quyết định số 3157/QĐ-

UBND ngày 06/8/2019. 

Đã thiết kế 03 mẫu nhãn hiệu, đã lựa chọn được 01 mẫu nhãn hiệu để đăng ký 

bảo hộ NHTT “Ngao Hậu Lộc”. 

Đã xây dựng 01 bản đồ vùng nuôi ngao huyện Hậu Lộc mang NHTT “Ngao 

Hậu Lộc”. 

Đã xây dựng Quy chế Quản lý và sử dụng NHTT “Ngao Hậu Lộc”, ban hành 

kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HNHL ngày 20/8/2019 của Hội Ngao Hậu Lộc.  

Đã lập hồ sơ và tiến hành đăng ký NHTT “Ngao Hậu Lộc” và được Cục 

SHTT cấp Giấy CNĐK nhãn hiệu số 357523 cấp theo Quyết định số 56082/QĐ-

SHTT ngày 23/7/2020, hiệu lực là 10 năm kể từ ngày 29/8/2019.  

Nội dung 3: Hỗ trợ việc quản lý và sử dụng NHTT ‟Ngao Hậu Lộc”.  
1. Đã xây dựng mô hình tổ chức và hệ thống các công cụ, phương tiện phục 

vụ công tác quản lý NHTT “Ngao Hậu Lộc”, gồm: 

- Bản hướng dẫn kỹ thuật nuôi, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sản phẩm 

mang NHTT “Ngao Hậu Lộc” ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-HNHL ngày 

20/8/2019 của Hội Ngao Hậu Lộc. 

- Quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT “Ngao Hậu lộc” ban hành 

kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HNHL ngày 02/10/2019 của Hội Ngao Hậu Lộc. 

- Quy chế kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHTT “Ngao Hậu Lộc” ban 

hành theo Quyết định số 06/QĐ-HNHL ngày 02/10/2019 của Hội Ngao Hậu Lộc. 

- Mô hình tổ chức và quản lý NHTT “Ngao Hậu Lộc” ban hành theo Quyết 

định số 07/QĐ-HNHL ngày 18/10/2019 của Hội Ngao Hậu Lộc. 

- Quy chế sử dụng tem, nhãn sản phẩm mang NHTT “Ngao Hậu Lộc” ban 

hành theo Quyết định số 08/QĐ-HNHL ngày 18/10/2019 của Hội Ngao Hậu Lộc. 

Ngày 20/5/2019, đã tổ chức Hội thảo góp ý thống nhất và hoàn thiện mô hình 

tổ chức và các văn bản quản lý nêu trên tại Hội trường UBND xã Hải Lộc. 

2. Xây dựng mô hình nuôi ngao thương phẩm 

UBND huyện Hậu Lộc đã phối hợp với Công ty CP XNK Thủy sản Thanh 

Hóa xây dựng mô hình nuôi ngao thương phẩm tại xã Hải Lộc và xã Đa Lộc, quy 

mô 02 ha (01 ha ngao trắng tại xã Đa Lộc; 01 ha ngao nâu tại xã Hải Lộc), thời 

gian từ tháng 3/2019-02/2020. 

Đã xây dựng và có Báo cáo kết quả xây dựng mô hình nuôi ngao thương 

phẩm tại huyện Hậu Lộc.  

3. Hỗ trợ triển khai hoạt động quản lý 

Đã xây dựng hệ thống sổ sách theo dõi và kiểm tra NHTT “Ngao Hậu Lộc”.  

Đã hỗ trợ cho 05 cơ sở SXKD ngao ở huyện Hậu Lộc đăng ký và được Trung 

tâm mã số mã vạch thuộc Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam cấp MSMV (mã 
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GTIN) cho sản phẩm Ngao Hậu Lộc và tạo lập và đăng ký mã QR Code (mỗi cơ sở 

02 mã QR Code).  

Đã tổ chức tập huấn, chuyển giao phương thức sử dụng MSMV, mã QR Code 

cho các hộ SXKD ngao vào ngày 24/02/2020 tại Hội trường UBND xã Hải Lộc. 

Nội dung 4: Hỗ trợ việc quảng bá và phát triển NHTT ‟Ngao Hậu Lộc”.  
Đã xây dựng Phương án phát triển NHTT “Ngao Hậu Lộc”. 

Đã xây dựng hệ thống tem nhãn, bao bì.  

Đã xây dựng webside để quảng bá NHTT (ngaohauloc.com).  

Đã hỗ trợ thuê 02 cửa hàng bán lẻ tại huyện Hậu Lộc và TP. Thanh Hóa để 

bán và giới thiệu sản phẩm “Ngao Hậu Lộc” trong thời gian 03 tháng vào cuối năm 

2019 và hỗ trợ đưa sản phẩm Ngao Hậu Lộc tham gia các Hội trợ triển lãm tại Hà 

Nội và Thanh Hóa. 

Đã xây dựng 01 đĩa DVD ghi lại quá trình thực hiện dự án. 

Nội dung 5. Đánh giá hiệu quả mô hình  

Ngày 15/10/2020, Ban Quản lý Dự án đã tổ chức Hội thảo để đánh giá hiệu 

quả mô hình tại Hội trường UBND xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc. 

Nội dung 6: Tự đánh giá, lập hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp tỉnh 

Đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện dự án. 

Đã lập hồ sơ đề nghị Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh.  

Giám đốc Sở KH&CN đã có Quyết định số 541/QĐ-SKHCN ngày 

16/12/2020 thành lập hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đối với dự án. 

Hội đồng tư vấn đã tổ chức họp ngày 23/12/2020 đánh giá, nghiệm thu, kết quả dự 

án được xếp loại “đạt”. 

2. Kiểm tra thực tế tại một số Hộ kinh doanh ngao tại huyện Hậu Lộc 

Đoàn thanh tra đã kiểm tra thực tế 02 hộ SXKD ngao là thành viên Hội Ngao 

Hậu Lộc, kết quả: Cả 02 hộ đang duy trì sử dụng NHTT “Ngao Hậu Lộc” đưa lên 

các bao sản phẩm ngao trước khi xuất bán. Tuy nhiên, chưa sử dụng tem nhãn sản 

phẩm và hệ thống truy xuất nguồn gốc (MSMV, mã QR Code) lên các bao sản 

phẩm ngao.  

3. Về sản phẩm của dự án  
Dự án đã hoàn thành, có đầy đủ các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu đặt hàng 

theo Hợp đồng số 1110, gồm: (1) Báo cáo Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, 

nghiên cứu đánh giá hiện trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm ngao Hậu Lộc; 

(2) Giấy CNĐK NHTT “Ngao Hậu Lộc” số 357523; (3) Hệ thống công cụ quản lý 

NHTT “Ngao Hậu Lộc”; (4) Trang web quảng bá thương hiệu “Ngao Hậu Lộc” 

(ngaohauloc.com); (5) Phương án phát triển NHTT “Ngao Hậu Lộc” sau khi được 

bảo hộ. 

4. Về thời gian, quy mô, địa điểm 

- Về quy mô, địa điểm: dự án được triển khai trên quy mô và địa điểm tại 

huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa theo đúng Hợp đồng số 1110. 

- Về thời gian: dự án thực hiện 24 tháng (tháng 11/2018 đến 11/2020) theo 

đúng Hợp đồng số 1110.  

5. Về sử dụng kinh phí thực hiện dự án 
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5.1. Tình hình kinh phí: 

- Tổng kinh phí: 1.388,926 triệu đồng, trong đó: Kinh phí SNKH: 914,49 triệu 

đồng, Nguồn tự có: 128,40 triệu đồng; Kinh phí khác: 346,036 triệu đồng. 

- Kinh phí SNKH đã cấp 912,49 triệu đồng. 

5.2. Kết quả kiểm tra hồ sơ kinh phí SNKH:  

UBND huyện Hậu Lộc đã chi kinh phí SNKH và có hồ sơ: 917,74 triệu đồng, 

các nội dung chi đúng với dự toán được duyệt; Đã có hồ sơ kinh phí tự có và kinh 

phí khác cho việc thực hiện dự án. 

Kết quả kiển tra hồ sơ có một số nội dung chênh lệch: tại khoản 2 “Chi phí 

nguyên vật liệu, năng lượng” trong dự toán kèm theo Thuyết minh được duyệt và 

Kết luận thẩm định tính sai giảm 03 triệu đồng; Nội dung chi “Lập hồ sơ đăng ký 

nhãn hiệu” tại khoản 1, dự toán được duyệt là 07 triệu đồng, thực tế chi là 06 triệu 

đồng; Nội dung chi “Phí, lệ phí nộp nhà nước sử dụng MSMV và duy trì MSMV”, 

dự toán là 15 triệu đồng, thực tế chi 16,25 triệu đồng. 

6. Về thủ tục thanh quyết toán kinh phí, đăng ký giao nộp các sản phẩm 

khoa học và thanh lý hợp đồng. 

- Sở Tài chính đã kiểm tra quyết toán kinh phí dự án hoàn thành ngày 

20/4/2021: Số kinh phí SNKH được xác nhận là: 912,49 triệu đồng (giảm 02 triệu 

đồng so với dự toán được duyệt). 

- Đã đăng ký kết quả thực hiện dự án, giao nộp sản phẩm khoa học, được Sở 

KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngày 

13/4/2021 và có Quyết định số 136/QĐ-SKHCN ngày 20/4/2021 về việc công 

nhận kết quả thực hiện dự án. 

- Hiện tại chưa thanh lý Hợp đồng số 1110. 

III. KẾT LUẬN  

1. Kết quả đạt được. 

- Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án đã nghiêm túc thực hiện dự án đúng nội 

dung, quy mô, thời gian, địa điểm được phê duyệt. Đã đăng ký kết quả dự án, giao 

nộp sản phẩm khoa học, được Sở KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả 

thực hiện nhiệm vụ KHCN. 

- Dự án đã hoàn thành, có đủ các sản phẩm theo đơn đặt hàng. 

- Dự án đã đạt được mục tiêu: xác lập quyền SHTT đối với NHTT “Ngao Hậu 

Lộc”; NHTT "Ngao Hậu Lộc" được Hội Ngao Hậu Lộc đủ tư cách pháp nhân là 

chủ sở hữu; Đã xây dựng được hệ thống quản lý NHTT “Ngao Hậu Lộc” (mô hình 

quản lý; điều kiện, phương tiện quản lý; phương án nuôi trồng và khai thác; quy 

trình truy xuất nguồn gốc xuất xứ; tem nhãn, bao bì đóng gói); Các hội viên Hội 

ngao Hậu Lộc đang tiếp tục duy trì sử dụng NHTT “Ngao Hậu Lộc”. 

- Các sản phẩm ngao mang NHTT “Ngao Hậu Lộc” được tiêu thụ ở nhiều thị 

trường trong tỉnh, ngoài ra còn được tiêu thụ tại một số tỉnh ngoài. 

- Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án đã thực hiện nhiều hoạt động quảng bá 

cho các sản phẩm ngao mang NHTT “Ngao Hậu Lộc” như xây dựng trang 

Webside, hỗ trợ thuê các gian hàng để giới thiệu sản phẩm Ngao Hậu Lộc, đưa các 

sản phẩm Ngao Hậu Lộc tham gia một số Hội trợ triển lãm được tổ chức tại Thanh 

Hóa và Hà Nội, có nhiều bài viết giới thiệu sản phẩm đăng tải trên webside, trên 
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một số phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng phim phóng sự ghi lại quá trình 

thực hiện dự án để giới thiệu về sản phẩm ngao mang NHTT “Ngao Hậu Lộc”... 

2. Một số hạn chế và nguyên nhân: 

- Kiểm tra ngẫu nhiên 02 hộ kinh doanh ngao là thành viên Hội ngao Hậu 

Lộc, cả 02 hộ đều chưa sử dụng tem nhãn sản phẩm, chưa đưa MSMV, mã QR 

Code lên các bao bì sản phẩm ngao. Nguyên nhân: sản phẩm ngao của 02 hộ chủ 

yếu bán tại các chợ, chưa đưa vào siêu thị và xuất khẩu.  

- Hồ sơ kinh phí SNKH cho thực hiện dự án có một số nội dung chênh lệch 

(chi tiết nêu tại mục 5.2 Kết luận thanh tra). Các nội dung chênh lệch này đã được 

Sở Tài chính phát hiện và xử lý trong thủ tục quyết toán kinh phí. 

IV. YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ 

1. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án 

- Để tiếp tục duy trì và phát triển NHTT “Ngao Hậu Lộc” cần có phương án 

phát triển hội viên Hội Ngao Hậu Lộc, vận động các hội viên tăng cường và đa 

dạng hóa cách sử dụng NHTT “Ngao Hậu Lộc” trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh như: đưa mẫu NHTT “Ngao Hậu Lộc” lên Biển hiệu tại cửa hàng, đưa vào 

giấy tờ giao dịch, phương tiện quảng cáo, phương tiện vận tải...  

- Vận động các hội viên sử dụng tem nhãn sản phẩm, hệ thống truy xuất 

nguồn gốc (MSMV, mã QR Code) cho các sản phẩm ngao đang kinh doanh.   

- Yêu cầu tổ chức chủ trì: Niêm yết công khai Kết luận thanh tra 15 ngày liên 

tục tại trụ sở UBND huyện Hậu Lộc kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra này. 

2. Phòng Quản lý Chuyên ngành 

- Rút kinh nghiệm trong việc soát xét kết quả thẩm định cho thực hiện dự án có 

nội dung chi “Chi phí nguyên vật liệu, năng lượng”: tính sai giảm 03 triệu đồng.  

- Tham mưu thực hiện các thủ tục xử lý tài sản của dự án theo quy định tại 

Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và các văn bản 

hướng dẫn thi hành khác.  

- Tham mưu tổ chức thanh lý Hợp đồng số 1110 với đơn vị chủ trì theo quy 

định./. 

Nơi nhận:                                                             GIÁM ĐỐC 
 - UBND huyện Hậu lộc;                                                          

 - Thanh tra tỉnh;  

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Phòng QLCNg;                                                                                                      

 - Lưu: VT-TTra. 

                       

 

            Nguyễn Ngọc Túy 
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