
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: “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình chuỗi giá trị  

sản xuất, tiêu thụ rau quả hữu cơ tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa” 

 

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

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

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 15/7/2021 của Đoàn thanh tra theo Quyết định 

số 186/QĐ-SKHCN ngày 31/5/2021 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 KH&CN cấp tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 2695/QĐ-UBND ngày 16/7/2018. Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH MTV DVTM 

nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36 (Công ty Thiên trường 36); Chủ nhiệm 

dự án là bà Trịnh Thị Phương.  

Một số thông tin chung về dự án: 

* Mục tiêu: 

- Xây dựng được mô hình 3.000 m2 nhà màng sản xuất rau ăn quả hữu cơ và 

2.000 m2 nhà lưới sản xuất rau ăn lá hữu cơ; 

- Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất một số loại rau quả hữu cơ (Dưa 

Kim Hoàng Hậu, Dưa chuột Nhật, Cà chua Đà Lạt, Cải thảo, Cải ngọt) 

- Tập huấn cho 50 cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật về kỹ thuật sản xuất, thu 

hoạch và bảo quản rau quả hữu cơ. 

* Nội dung: 

(1) Khảo sát, lấy và phân tích các mẫu đất, nước và các yếu tố môi trường khu 

vực triển khai dự án, đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau quả hữu cơ theo 

tiêu chuẩn hữu cơ.  

(2) Tổ chức sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất rau quả hữu cơ. 

(3) Xây dựng Mô hình sản xuất rau quả hữu cơ trong nhà màng và nhà lưới. 

(4) Xây dựng hệ thống tài liệu thực hiện tiêu chuẩn hữu cơ tại cơ sở. 

(5) Đăng ký chứng nhận sản phẩm rau quả theo tiêu chuẩn hữu cơ. 

(6) Xây dựng phương án sử dụng và nhân rộng kết quả dự án. 

(7) Báo cáo tổng kết dự án. 

* Thời gian: 24 tháng (từ tháng 8/2018 - 8/2020). 

* Địa điểm: Xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

* Quy mô: Mô hình sản xuất rau quả hữu cơ (Dưa Kim Hoàng Hậu, Dưa 

Chuột Nhật, Cà chua Đà Lạt, Cải thảo, Cải ngọt): Diện tích 5.000 m2. 

* Sản phẩm: (1) 01 Mô hình sản xuất rau quả hữu cơ quy mô 5.000 m2 (3.000 m2 

nhà màng và 2.000 m2 nhà lưới); (2) 41,0 tấn phân bón hữu cơ vi sinh; (3) Rau, quả 

đạt tiêu chuẩn hữu cơ: 216,34 tấn (38,268 tấn Dưa Kim Hoàng Hậu; 51,59 tấn Dưa 
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Chuột Nhật; 36,402 tấn Cà chua Đà Lạt; 48,896 tấn Cải thảo; 41,184 tấn Cải ngọt); (4) 

01 Nhà sơ chế, đóng gói và bảo quản rau quả hữu cơ diện tích 500 m2; (5) 05 bản 

hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho 05 loại rau quả theo tiêu chuẩn hữu cơ (Dưa Kim 

Hoàng Hậu, Dưa chuột Nhật, Cà chua Đà Lạt, Cải thảo, Cải ngọt) phù hợp với điều 

kiện của địa phương; (6) 01 Cửa hàng giới thiệu và cung ứng rau quả hữu cơ tại xã 

Đông Tiến, huyện Đông Sơn quy mô 100 m2; (7) 50 cán bộ quản lý và công nhân 

kỹ thuật được tập huấn kỹ thuật sản xuất, thu hoạch và bảo quản rau quả hữu cơ; 

(8) 01 Giấy chứng nhận rau quả theo tiêu chuẩn hữu cơ; (9) 01 Báo cáo phương án 

nhân rộng mô hình; (10) 01 USB ghi lại quá trình thực hiện dự án; (11) 01 Báo cáo 

tổng kết dự án. 

* Kinh phí: Tổng kinh phí: 4.517,16 triệu đồng, trong đó: kinh phí SNKH: 

1.405,67 triệu đồng, khoán chi: 748,86 triệu đồng; kinh phí tự có: 3.111,49 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 2695/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh đợt VI, năm 2018. 

- Quyết định số 401/QĐ-SKHCN ngày 08/8/2018 của Giám đốc Sở KH&CN 

về việc bổ nhiệm chủ nhiệm dự án khoa học và công nghệ năm 2018.  

- Hợp đồng thực hiện dự án khoa học và công nghệ số 763/2018/HĐKHCN-

DAKHCN ngày 08/8/2018. 

- Thuyết minh dự án. 

- Quyết định số 471/QĐ-SKHCN ngày 04/9/2019 của Giám đốc Sở KH&CN 

về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá thực nhiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. 

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

10/9/2019; Biên bản đánh giá, xác nhận khối lượng công việc trong kỳ báo cáo ngày 

10/9/2019. 

- Quyết định số 474/QĐ-SKHCN ngày 17/11/2020 của của Giám đốc Sở 

KH&CN về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

- Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh ngày 24/11/2020. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN số 09/GCN-

SKHCN ngày 05/01/2021. 

- Quyết định số 05/QĐ-SKHCN ngày 07/01/2021 của Giám đốc Sở KH&CN 

về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. 

1.2. Hồ sơ thực hiện dự án: 

- Phiếu kết quả thử nghiệm của 10 mẫu đất, 05 mẫu nước, 05 mẫu phân bón 

hữu cơ vi sinh. 

- Báo cáo tiến độ lần 1 ngày 15/02/2019; Báo cáo tiến độ lần 2 ngày 15/8/2019. 

- Bản vẽ thiết kế nhà màng; Bản vẽ thiết kế nhà lưới. 

- Hợp đồng số 20-ĐK/HĐKT2018 ngày 28/8/2018 về việc thuê thi công xây dựng 

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm với diện tích 100 m2. 
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- Hợp đồng số 25-ĐK/HĐKT2018 ngày 28/8/2018 về việc thuê thi công xây dựng 

Nhà sơ chế, bảo quản sản phẩm với diện tích 500 m2. 

- Hệ thống tài liệu thực hiện tiêu chuẩn hữu cơ tại Công ty Thiên Trường 36, 

gồm: Nhật ký sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn hữu cơ; Sổ tay theo dõi sản xuất phân 

bón hữu cơ vi sinh; Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; 05 bản Hướng dẫn 

kỹ thuật sản xuất 05 loại rau quả theo tiêu chuẩn hữu cơ. 

- Nhật ký thu hoạch và bán sản phẩm; Biên bản bàn giao rau quả theo tiêu 

chuẩn hữu cơ. 

- Biên bản bàn giao sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh; Phiếu nhập, xuất kho 

sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh.                                                                                                                                                                                                             

- Giấy chứng nhận số TQC.19.486 cho sản phẩm rau rau quả đạt tiêu chuẩn 

hữu cơ. 

- Danh sách 15 cán bộ quản lý và 35 công nhân kỹ thuật của Công ty Thiên Trường 

36 được tập huấn về quy trình sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn hữu cơ; tài liệu tập huấn. 

- Báo cáo phương án nhân rộng mô hình. 

- Báo cáo tóm tắt kết quả của dự án. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả của dự án. 

- Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh ngày 04/12/2020. 

- Một số tài liệu khác liên quan đến việc triển khai, thực hiện dự án. 

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

2.1. Kết quả thực hiện nội dung của dự án: 

Đơn vị chủ trì đã hoàn thành các nội dung khoa học theo Hợp đồng số 

763/2018/HĐKHCN-DAKHCN ngày 08/8/2018 (Hợp đồng số 763) ký giữa Sở 

KH&CN và Công ty Thiên Trường 36. Dự án đã được Hội đồng tư vấn đánh giá, 

nghiệm thu cấp tỉnh họp ngày 24/11/2020 đánh giá nghiệm thu, kết quả xếp loại: 

“Đạt”. Các nội dung khoa học của dự án đã được hoàn thành gồm: 

Nội dung 1: Khảo sát, lấy và phân tích các mẫu đất, nước và các yếu tố 

môi trường khu vực triển khai dự án, đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất rau quả hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ. 

Công ty Thiên Trường 36 đã thuê Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Thanh Hóa phân tích chất lượng các mẫu đất, mẫu nước khu vực 

triển khai mô hình của dự án. Kết quả phân tích: Các chỉ tiêu chất lượng mẫu đất, 

mẫu nước đều đảm bảo các điều kiện sản xuất rau quả hữu cơ theo Tiêu chuẩn 

Quốc gia về nông nghiệp hữu cơ TCVN 11041- 2: 2017.  

Nội dung 2: Tổ chức sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất 

rau quả hữu cơ. 

Công ty Thiên Trường 36 đã hợp đồng với Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng 

Khoa học Công nghệ thuộc Trường Đại học Hồng Đức để được chuyển giao công nghệ 

sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh. 

Đã xây dựng quy trình công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi thành phân bón hữu 

cơ vi sinh và tổ chức sản xuất được trên 41,0 tấn phân bón hữu cơ vi sinh tại Cánh 

đồng Bãi Man, thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn. 
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Đã thuê Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh 

Hóa phân tích, đánh giá hàm lượng chất dinh dưỡng của 05 mẫu trong lô 41,0 tấn 

phân bón hữu cơ vi sinh sản xuất được. Kết quả phân tích: Cả 05 mẫu đều đạt tiêu 

chuẩn theo quy định tại Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Nội dung 3: Xây dựng Mô hình sản xuất rau quả hữu cơ trong nhà màng 

và nhà lưới. 

(1) Thiết kế, thi công hệ thống tưới cho 3.000 m2 nhà màng, 2.000 m2 nhà lưới 

a) Thiết kế, thi công hệ thống cho 3.000 m2 nhà màng: 
Công ty Thiên Trường 36 đã thuê Công ty CP Tư vấn và xây dựng Phúc Thành 

Hưng để thiết kế bản vẽ nhà màng; Đã thuê Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 

Lê Minh để thi công lắp đặt 03 nhà màng, mỗi nhà màng có diện tích 1.000 m2. Đã tổ 

chức lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, hệ thống val từ, timer, bộ lọc, ống nhỏ 

giọt và đầu nhỏ giọt Capinet. Kết quả: Đã xây dựng được hệ thống 3.000 m2 nhà 

màng với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc xây dựng mô hình 

sản xuất rau quả hữu trong nhà màng.   

b) Thiết kế, thi công hệ thống cho 2.000 m2 nhà lưới: 
Công ty Thiên Trường 36 đã thuê Công ty CP Tư vấn và xây dựng Phúc Thành 

Hưng để thiết kế bản vẽ nhà lưới; Đã thuê Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại Lê Minh để thi công lắp đặt 02 nhà lưới, mỗi nhà lưới có diện tích 1.000 m2. 

Đã tổ chức lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, hệ thống val từ, timer, bộ lọc, 

ống nhỏ giọt và đầu nhỏ giọt Capinet. Kết quả: Đã xây dựng được hệ thống 2.000 m2 

nhà lưới có lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc xây dựng 

mô hình sản xuất rau quả hữu cơ trong nhà lưới.   

(2) Tổ chức triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật 

về quy trình sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn hữu cơ 

Ngày 24/8/2020, đã tổ chức lớp tập huấn cho 50 người là cán bộ quản lý và 

công nhân kỹ thuật của Công ty Thiên Trường 36 tại Hội trường của Công ty. 

(3) Tổ chức sản xuất rau quả hữu cơ trong nhà màng và nhà che chắn 

(Dưa Kim Hoàng Hậu, Dưa chuột Nhật, Cà chua Đà Lạt, Cải thảo, Cải ngọt 

hữu cơ) 

* Tổ chức sản xuất Dưa Kim Hoàng Hậu: 

Đã thực hiện 04 đợt sản xuất Dưa Kim Hoàng Hậu theo tiêu chuẩn hữu cơ tại 

03 nhà màng của Công ty Thiên Trường 36. Tổng thu hoạch được: 38,268 tấn, số dưa 

thu hoạch được Công ty báo cáo đã bán hết. 

* Tổ chức sản xuất Dưa chuột Nhật VA-66: 

Đã thực hiện 06 đợt sản xuất Dưa chuột Nhật VA- 66 theo tiêu chuẩn hữu cơ 

tại 03 nhà màng và 02 nhà lưới của Công ty Thiên Trường 36. Tổng thu hoạch 

được: 51,59 tấn, số dưa thu hoạch được Công ty báo cáo đã bán hết. 

* Tổ chức sản xuất Cà chua Đà Lạt VA.125: 

Đã thực hiện 02 đợt sản xuất Cà chua Đà Lạt VA.125 theo tiêu chuẩn hữu cơ 

tại 03 nhà màng của Công ty Thiên Trường 36. Tổng thu hoạch được: 36,402 tấn, số 

cà chua thu hoạch được Công ty báo cáo đã bán hết. 
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* Tổ chức sản xuất Cải thảo VA-304: 

Đã thực hiện 04 đợt sản xuất Cải thảo VA-304 theo tiêu chuẩn hữu cơ tại 02 

nhà lưới của Công ty Thiên Trường 36. Tổng thu hoạch được: 48,896 tấn, số cải thảo 

thu hoạch được Công ty báo cáo đã bán hết. 

* Tổ chức sản xuất Cải ngọt cao sản SV-100: 
Đã thực hiện 04 đợt sản xuất Cải ngọt cao sản SV-100 theo tiêu chuẩn hữu cơ 

tại 02 nhà lưới của Công ty Thiên Trường 36. Tổng thu hoạch được: 41,184 tấn, số 

cải ngọt thu hoạch được Công ty báo cáo đã bán hết. 

* Tổ chức Hội thảo, Hội nghị đầu bờ:  

Ngày 08/6/2020, đã tổ chức Hội nghị đầu bờ để đánh giá hiệu quả và nhân rộng 

mô hình tại Hội trường Công ty Thiên Trường 36. 

Ngày 22/6/2020, đã tổ chức Hội thảo “Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

xây dựng mô hình sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn hữu cơ tại xã Đông Tiến, huyện 

Đông Sơn” tại Hội trường Công ty Thiên Trường 36. 

(4) Xây dựng nhà sơ chế và cửa hàng giới thiệu sản phẩm: 500 m2 nhà sơ 

chế, bảo quản; 100 m2 cửa hàng giới thiệu sản phẩm. 

a) Xây dựng nhà sơ chế, bảo quản: 
Công ty Thiên Trường 36 đã thuê Công ty CP Tư vấn và Xây dựng TH’Home 

thi công xây dựng nhà sơ chế, bảo quản sản phẩm với diện tích 500 m2. Kết quả: đã 

xây dựng được 01 khu nhà sơ chế, bảo quản sản phẩm rau, quả theo tiêu chuẩn hữu cơ 

của Công ty với diện tích 500m2  tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

b) Xây dựng cửa hàng giới thiệu sản phẩm: 
Công ty Thiên Trường 36 thuê Công ty CP Tư vấn và Xây dựng TH’Home thi 

công xây dựng Cửa hàng giới thiệu sản phẩm với diện tích 100 m2. Kết quả: đã xây 

dựng được 01 cửa hàng giới thiệu sản phẩm rau quả theo tiêu chuẩn hữu cơ của 

Công ty với diện tích 100 m2 tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Nội dung 4: Xây dựng hệ thống tài liệu thực hiện tiêu chuẩn hữu cơ tại cơ sở. 

Đã xây dựng hệ thống tài liệu thực hiện tiêu chuẩn hữu cơ tại Công ty Thiên Trường 

36 và được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh họp ngày 24/11/2020 thông qua, gồm:  

Nhật ký sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn hữu cơ; Sổ tay theo dõi sản xuất phân bón 

hữu cơ vi sinh; Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; 05 bản Hướng dẫn kỹ 

thuật sản xuất 05 loại rau quả theo tiêu chuẩn hữu cơ (Dưa Kim Hoàng Hậu, Dưa 

chuột Nhật, Cà chua Đà Lạt, Cải thảo, Cải ngọt). 

Nội dung 5: Đăng ký chứng nhận sản phẩm rau quả theo tiêu chuẩn hữu cơ. 
Công ty Thiên Trường 36 đã thuê Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận 

chất lượng TQC thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam để đánh giá chứng nhận 

hữu cơ và được cấp Giấy chứng nhận số TQC.19.486 cho sản phẩm rau quả của 

Công ty Thiên Trường 36 phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn Nông nghiệp 

hữu cơ Quốc gia TCVN 11041- 2: 2017. 

Nội dung 6: Xây dựng phương án sử dụng và nhân rộng kết quả dự án. 

Đã xây dựng Báo cáo phương án nhân rộng mô hình ứng dụng khoa học công 

nghệ xây dựng mô hình chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ rau quả hữu cơ tại huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Báo cáo được UBND huyện Đông Sơn xác nhận và 

được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh họp ngày 24/11/2020 thông qua.  
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Nội dung 7: Báo cáo tổng kết dự án. 

Đã có Báo cáo tổng hợp kết quả dự án và thực hiện các thủ tục nghiệm thu cơ sở, 

nghiệm thu cấp tỉnh theo đúng quy định. 

2.2. Về sản phẩm, đăng ký giao nộp các sản phẩm khoa học: 

Đã hoàn thành và có đầy đủ các sản phẩm theo Hợp đồng số 763; đã đăng ký 

kết quả thực hiện dự án, giao nộp các sản phẩm khoa học, được Sở KH&CN cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện dự án và có Quyết định công nhận kết quả 

thực hiện dự án.  

2.3. Về địa điểm, quy mô, thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 

- Địa điểm: Xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

- Mô hình sản xuất rau quả hữu cơ (Dưa Kim Hoàng Hậu, Dưa Chuột Nhật, 

Cà chua Đà Lạt, Cải thảo, Cải ngọt): Diện tích 5.000 m2. 

- Thời gian, tiến độ: Đảm bảo theo Hợp đồng số 763.  

2.4. Về sử dụng kinh phí thực hiện dự án 

- Tổng kinh phí thực hiện dự án được phê duyệt: 4.517,16 triệu đồng, trong đó: 

Kinh phí SNKH của tỉnh: 1.405,67 triệu đồng, khoán chi: 748,86 triệu đồng; Kinh phí 

tự có: 3.111,49 triệu đồng. 

- Kinh phí SNKH đã cấp: 555,67 triệu đồng (Quyết định số 2695/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

Hiện tại, Sở Tài chính đang thực hiện quyết toán kinh phí thực hiện dự án; Đơn vị 

chủ trì đang hoàn thiện Hồ sơ tài chính theo yêu cầu của Sở Tài chính. 

III. KẾT LUẬN  

1. Kết quả đạt được: 

- Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án đã nghiêm túc thực hiện các nội dung của 

dự án theo quy mô, thời gian, địa điểm được phê duyệt, có đầy đủ sản phẩm theo 

yêu cầu của Hợp đồng số 763.  

- Dự án đã đạt được mục tiêu: Đã xây dựng thành công mô hình sản xuất rau quả 

hữu cơ quy mô 5.000 m2 (3.000 m2 nhà màng và 2.000 m2 nhà lưới); đã xây dựng 

được 05 bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho 05 loại rau quả theo tiêu chuẩn hữu 

cơ (gồm: Dưa Kim Hoàng Hậu, Dưa chuột Nhật, Cà chua Đà Lạt, Cải thảo, Cải ngọt) 

phù hợp với điều kiện của địa phương; 50 người là cán bộ quản lý và công nhân kỹ 

thuật của Công ty Thiên Trường 36 được tập huấn về kỹ thuật sản xuất, thu hoạch và bảo 

quản rau, quả hữu cơ. 

- Sau khi dự án được nghiệm thu, Công ty Thiên Trường 36 tiếp tục duy trình 

và mở rộng mô hình sản xuất rau, quả theo Tiêu chuẩn hữu cơ; Dự án đã đem lại 

hiệu quả kinh tế - xã hội cho Công ty nói riêng và địa phương nói chung. 

2. Tồn tại hạn chế: 

Tính đến ngày 15/7/2021, Dự án đã nghiệm thu cấp tỉnh hơn 07 tháng nhưng 

vẫn chưa hoàn thành việc quyết toán kinh phí của dự án theo quy định tại Điều 14 

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.  
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Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh của dự án 

chậm (56 ngày) so với quy định tại Điều 9 Quyết định số 202/2015/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh.  

V. YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án: 

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục quyết toán kinh phí dự án theo quy 

định; ngay sau khi hoàn thành việc quyết toán, báo cáo kết quả thực hiện kèm theo 

Biên bản quyết toán kinh phí dự án hoàn thành về Sở KH&CN Thanh Hóa (gửi bản 

sao qua Thanh tra Sở KH&CN để theo dõi kết quả thực hiện). 

- Niêm yết công khai Kết luận thanh tra này tại trụ sở đơn vị theo quy định 

của Luật Thanh tra (niêm yết 15 ngày liên tục). 

2. Đối với phòng Quản lý KH&CN Cơ sở: 

- Rút kinh nghiệm trong việc tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn 

đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh của dự án chậm so với quy định tại Quyết định số 

202/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh. 

- Đôn đốc, hướng dẫn đơn vị chủ trì hoàn thành việc quyết toán kinh phí dự 

án với Sở Tài chính theo quy định. 

- Tham mưu cho Giám đốc Sở 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 thực hiện khác./. 

 
Nơi nhận:                 
  - Công ty Thiên trường 36;                                                                   

  - Thanh tra tỉnh;    

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Phòng QL KH&CN Cơ sở;                                                                                                     

  - Lưu: VT, TTra.  
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túy 
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