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QUYẾT ĐỊNH
Thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện
đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ Quy
định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt
động thanh tra chuyên ngành;
Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về
tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;
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;
Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-SKHCN ngày 29/01/2021 của Sở Khoa học và
Công nghê ̣ về viê ̣c giao nhiê ̣m vu ̣, kế hoa ̣ch công tác và kinh phí năm 2021;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ trên điạ bàn tỉnh.
Nội dung thanh tra:
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, quy chế quản lý nhiệm
vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí
nghiên cứu khoa học được cấp từ nguồn ngân sách và việc tổ chức thực hiện Hợp
đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phát huy kết quả nghiên cứu
khoa học vào thực tiễn.
Ngoài ra, khi cần thiết có thể xem xét các nội dung khác có liên quan đến
nội dung thanh tra.
Chế độ thanh tra: Theo kế hoạch.
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Đối tượng thanh tra: Các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 02 đề tài dưới
đây:
1. Đề tài “Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ đào tạo trực tuyến các môn
Toán, Lý, Hóa cho khối trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định” do Sở
Giáo dục và Đào tạo Bình Định là cơ quan chủ trì;
2. Đề tài “Nghiên cứu trồng một số loài cây hoa cảnh quan có giá trị phục vụ
phát triển du lịch sinh thái tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh” do Công ty TNHH
Lâm nghiệp Sông Kôn là cơ quan chủ trì.
Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Bà Đào Thị Ái Thùy, chức vụ Phó Chánh Thanh tra, đơn vị Thanh tra Sở
KH&CN - Trưởng đoàn;
2. Ông Lê Quốc Hiệp, chức vụ Chuyên viên, đơn vị Thanh tra Sở KH&CN Thành viên;
3. Bà Hồ Thị Thanh Hà, chức vụ Chánh Văn phòng, đơn vị Văn phòng Sở
KH&CN - Thành viên;
4. Bà Đoàn Thị Đồng, chức vụ Kế toán trưởng, đơn vị Quỹ Phát triển
KH&CN – Thành viên;
5. Mời đại diện Phòng Quản lý Khoa học tham gia làm thành viên Đoàn
thanh tra;
Mời cán bộ phụ trách khoa học và công nghệ của UBND các huyện, thị xã,
thành phố nơi có cơ sở được thanh tra tham gia phối hợp với Đoàn khi cần thiết.
Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo các nội dung
nêu tại Điều 1 của Quyết định này.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra và tổ
chức, cá nhân được thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các
quy định pháp luật khác có liên quan.
Đoàn thanh tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Các ông bà có tên tại Điều 2, Chánh Thanh tra sở, Chánh Văn phòng
sở, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và các tổ chức, cá nhân được thanh tra chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để th/hiện);
- Lưu: VT, Hs TTra.
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