UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 707/KL-SKHCN

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT LUẬN THANH TRA
Về khoa học và công nghệ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
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 42/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chứccủa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 08/BC-ĐTTr ngày 15 tháng 4 năm 2022 của
Đoàn Thanh tra thành lập theoQuyết định số 71/QĐ-SKHCN ngày 23 tháng 3 năm
2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra về khoa học và công nghệ
đối với các tổ chức khoa học và công nghệtrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám
đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kết luận thanh tra như sau:
I. Khái quát chung
Đã tiến hành thanh tra tại 03/03 tổ chức KH&CN theo kế hoạch, gồm có:
- Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên;
- Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Đồng kiến tạo tri thức;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chi tiết từng tổ chức khoa học và công nghệ được thanh tra như sau:
1. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (viết tắt là
CORENARM)
Trung tâm CORENARM đã được Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN số 04/2021 cấp ngày 03 tháng 6 năm
2021, do ông Ngô Trí Dũng làm Giám đốc.
Địa chỉ trụ sở chính: Nhà 101-C1, Chung cư Trường An, phường Trường
An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tổng số vốn đăng ký: 400.000.000 đồng.
Lĩnh vực KH&CN đăng ký:Khoa học kỹ thuật và công nghệ.
Từ năm 2006 đến tại thời điểm thanh tra (ngày 29 tháng 3 năm 2022), Trung
tâm CORENARM có 04 (bốn) lần thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung giấy chứng
nhận đăng ký hoạt động KH&CN.
2. Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Đồng kiến tạo tri thức (viết tắt
là CKC)
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Trung tâm CKC đã được Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng
nhận đăng ký hoạt động KH&CN số 04/2019 cấp ngày 16 tháng 9 năm 2019, do
bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân làm Giám đốc.
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà số 14 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh
Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tổng số vốn đăng ký: 300.000.000 đồng.
Lĩnh vực KH&CN đăng ký: Khoa học Xã hội.
Từ năm 2018 đến tại thời điểm thanh tra (ngày 30 tháng 3 năm 2022), Trung
tâm CKC có 02 (hai) lần thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng
ký hoạt động KH&CN.
3. Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là
HUECIT)
Trung tâm HUECIT đã được Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN số 03/2013 cấp ngày 08 tháng 7 năm
2013, do ông Lê Vĩnh Chiến làm Giám đốc.Hiện nay, Ông Tiến sĩ Hoàng Bảo
Hùng là Giám đốc Trung tâm.
Địa chỉ trụ sở chính: số 06 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tổng số vốn đăng ký: 5.738.000.000 đồng.
Lĩnh vực KH&CN đăng ký: Khoa học kỹ thuật và công nghệ.
Từ năm 2013 đến tại thời điểm thanh tra (ngày 31 tháng 3 năm 2022), Trung
tâm HUECIT chưa có lần nào thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động KH&CN.
II. Kết quả thanh tra, xác minh
1. Các nội dung đã tiến hành thanh tra
- Tình hình hoạt động KH&CN: Thực hiện chương trình, đề tài, dự án cấp
quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở; Chuyển giao công nghệ, áp dụng kết quả
nghiên cứu, bán sản phẩm, đào tạo, dịch vụ khoa học và công nghệ khác…;
- Tình hình tài chính các hoạt động KH&CN thuộc lĩnh vực đăng ký theo
giấy chứng nhận được cấp của tổ chức KH&CN;
- Các nội dung khác:
(1) Các thay đổi liên quan đến tổ chức KH&CN được cấp giấy chứng nhận
trong quá trình hoạt động đến thời điểm thanh tra: cơ quan quyết định thành lập, cơ
quan quản lý trực tiếp, vốn điều lệ, người đứng đầu tổ chức, lĩnh vực hoạt động;
(2) Các biến động khác về trụ sở, vốn, cơ sở vật chất - kỹ thuật;
(3) Công tác báo cáo hoạt động định kỳ theo quy định cho cơ quan cấp giấy
chứng nhận hàng năm.
2. Kết quả
a. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (viết tắt là
CORENARM)
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Các hoạt động theo lĩnh vực KH&CN, kể cả các hoạt động dịch vụ
KH&CN đăng ký theo giấy chứng nhận được cấp
Trong 02 năm 2020 và 2021, Trung tâm CORENARM thực hiện 03 đề tài,
dự án thuộc lĩnh vực đăng ký hoạt động theo giấy chứng nhận được cấp về nghiên
cứu, phối hợp nghiên cứu, chuyển giao kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ KH&CN
các cấp thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên theo hướng phát triển bền
vững; tư vấn, cung cấp các dịch vụ về hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên
theo hướng phát triển bền vững, cụ thể như sau:
- Năm 2020 có 01 đề tài: “Đánh giá Bản chất của hiện tượng chuyển tiếp
rừng ở Việt Nam (FTViet)”;
- Năm 2021 có 02 đề tài gồm: (1) “Đánh giá Bản chất của hiện tượng
chuyển tiếp rừng ở Việt Nam (FTViet)” và (2) “Nghiên cứu giải pháp quy hoạch
và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh
Thừa Thiên Huế”;
Ngoài ra, trong 02 năm 2020 và 2021 Trung tâm CORENARM còn triển
khai 06 hợp đồng dịch vụ KH&CN với các đối tác khác nhau (cụ thể năm 2020
đã triển khai 03 hợp đồng và năm 2021 triển khai 03 hợp đồng).
Các điều kiện của tổ chức KH&CN, rà soát, đối chiếu với quy định tại
Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN
Qua thanh tra cho thấy, Trung tâm CORENARMđã thực hiện rà soát theo
quy định tại Khoản 2, Điều 18, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN. Không có sự
thay đổi của Trung tâm, từ thời điểm cấp giấy chứng nhận đến thời điểm thanh
tra, liên quan đến điều kiện thành lập.
Đoàn Thanh tra đánh giá Trung tâm thực hiện tốt, đảm bảo đúng tiến độ, hồ
sơ đảm bảo đúng theo Luật Thanh tra, Luật KH&CN và các quy định pháp luật
khác có liên quan.
Công tác báo cáo hoạt động KH&CN định kỳ hằng năm gửi cho Sở
KH&CN
Trung tâm chưa thực hiện báo cáo định kỳ năm 2020 và 2021 cho Sở Khoa
học và Công nghệ theo quy định, nguyên nhân Trung tâm nhầm lẫn với công tác
thống kê khoa học và công nghệ hàng năm.
b. Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Đồng kiến tạo tri thức (viết tắt là CKC)
Các hoạt động theo lĩnh vực KH&CN, kể cả các hoạt động dịch vụ
KH&CN đăng ký theo giấy chứng nhận được cấp
Trong 02 năm 2020 và 2021, Trung tâm CKC không thực hiện một đề tài,
dự án nào thuộc lĩnh vực đăng ký hoạt động theo giấy chứng nhận được cấp.
Bên cạnh đó, trong 02 năm 2020 và 2021 Trung tâm CKC đã triển khai 24
hợp đồng dịch vụ KH&CN với các đối tác khác nhau (cụ thể là năm 2020 đã triển
khai 10 hợp đồng và năm 2021 đã triển khai 14 hợp đồng).
Các điều kiện của tổ chức KH&CN, rà soát, đối chiếu với quy định tại
Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN

4
Qua thanh tra cho thấy, Trung tâm CKCchưa thực hiện rà soát đầy đủ theo
quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN về thay đổi cơ
sở vật chất – kỹ thuật: Tổng số vốn đến thời điểm thanh tra tại Trung tâm là 880
triệu đồng, tăng 530 triệu đồng so với tổng số vốn (điều lệ) theo giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động. Thay đổi trên, đến thời điểm thanh tra, Trung tâm chưa thực
hiện thủ tục đề nghị thay đổi, bổ sung các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận theo
quy định.
+ Người đứng đầu: không thay đổi;
+ Điều lệ tổ chức và hoạt động: không thay đổi.
Đoàn Thanh tra đánh giá Trung tâm cơ bản thực hiện tốt, đảm bảo đúng tiến
độ, hồ sơ đảm bảo đúngtheo Luật Thanh tra, Luật KH&CN và các quy định pháp
luật khác có liên quan.
Công tác báo cáo hoạt động KH&CN định kỳ hằng năm gửi cho Sở
KH&CN
Trung tâm chưa thực hiện báo cáo định kỳ năm 2020 và 2021 cho Sở Khoa
học và Công nghệ theo quy định, nguyên nhân Trung tâm nhầm lẫn với công tác
thống kê khoa học và công nghệ hàng năm.
c. Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là
HUECIT)
Các hoạt động theo lĩnh vực KH&CN, kể cả các hoạt động dịch vụ
KH&CN đăng ký theo giấy chứng nhận được cấp
Trong 02 năm 2020 và 2021, Trung tâm HUECIT đã thực hiện 02 đề tài, dự
án thuộc lĩnh vực đăng ký hoạt động theo giấy chứng nhận được cấp, cụ thể như sau:
- Năm 2020 có 01 Đề tài gồm: “Nghiên cứu xây dựng mô hình công sở và
chính quyền điện tử di động (mOffice) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”;
- Năm 2021 có 01 Đề tài gồm: “Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ
liệu không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị - Ứng dụng
thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế”;
Bên cạnh đó, trong 02 năm 2020 và 2021 Trung tâm HUECIT đã triển khai
02 hợp đồng dịch vụ KH&CN với các đối tác khác nhau (cụ thể là năm 2020 đã
triển khai 01 hợp đồng và năm 2021 đã triển khai 01 hợp đồng).
Các điều kiện của tổ chức KH&CN, rà soát, đối chiếu với quy định tại
Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN
Qua thanh tra cho thấy, Trung tâmchưa thực hiện rà soát theo quy định tại
Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN. Một số thay đổi của Trung
tâm, từ thời điểm cấp giấy đến thời điểm thanh tra, liên quan đến điều kiện thành
lập cần phải được rà soát, cụ thể:
+ Người đứng đầu: Trung tâm đã có thay đổi người đứng đầu. Hiện nay, ông
Hoàng Bảo Hùng làm giám đốc thay cho ông Lê Vĩnh Chiến từ tháng 5 năm 2020;
+ Thay đổi về cơ sở vật chất – kỹ thuật:tổng số vốn đến thời điểm thanh tra
tại Trung tâm là 8.812 triệu đồng, tăng 3.074 triệu đồng so với tổng số vốn (điều
lệ) theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
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Đối với những thay đổi trên, đến thời điểm thanh tra, Trung tâm chưa thực
hiện thủ tục đề nghị thay đổi, bổ sung các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận theo
quy định.
+ Điều lệ tổ chức và hoạt động: không thay đổi;
Công tác báo cáo hoạt động KH&CN định kỳ hằng năm gửi cho Sở
KH&CN
Trung tâm chưa thực hiện báo cáo định kỳ năm 2020 và 2021 cho Sở Khoa
học và Công nghệ theo quy định, nguyên nhân Trung tâm nhầm lẫn với công tác
thống kê khoa học và công nghệ hàng năm.
III. Kết luận
1. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM)
- Trung tâm đang hoạt động và đã thực hiện các hoạt động khoa học và công
nghệ (đề tài, dự án, dịch vụ KHCN) đúng lĩnh vực hoạt động theo Giấy chứng nhận
hoạt động KHCN đã được cấp;
- Về việc rà soát điều kiện thành lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của
Nghị định 08/2014/NĐ-CP: Trung tâm đã rà soát, không có thay đổi;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động: không thay đổi;
- Trụ sở chính: không thay đổi;
- Báo cáo định kỳ hàng năm: Trung tâm chưa thực hiện báo cáo định kỳ năm
2020 và 2021 cho Sở KH&CN. Nguyên nhân Trung tâm nhầm lẫn với công tác
thống kê khoa học và công nghệ hàng năm.
2. Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Đồng kiến tạo tri thức (CKC)
- Trung tâm đang hoạt động và đã thực hiện các hoạt động khoa học và công
nghệ (đề tài, dự án, dịch vụ KHCN) đúng lĩnh vực hoạt động theo Giấy chứng nhận
hoạt động KHCN đã được cấp;
- Về việc rà soát điều kiện thành lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của
Nghị định 08/2014/NĐ-CP: Trung tâm chưa rà soát và có thay đổivề tổng số vốn
đến thời điểm thanh tra;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động: không thay đổi;
- Trụ sở chính: không thay đổi;
- Báo cáo định kỳ hàng năm: Trung tâm chưa thực hiện báo cáo định kỳ năm
2020 và 2021 cho Sở KH&CN. Nguyên nhân Trung tâm nhầm lẫn với công tác
thống kê khoa học và công nghệ hàng năm.
3. Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HUECIT)
- Trung tâm đang hoạt động và đã thực hiện các hoạt động khoa học và công
nghệ (đề tài, dự án, dịch vụ KHCN) đúng lĩnh vực hoạt động theo Giấy chứng nhận
hoạt động KHCN đã được cấp;
- Trung tâm có sự thay đổi về người đứng đầu từ tháng 5 năm 2020 và , tuy
nhiên Trung tâm chưa có báo cáo về sự thay đổi với Sở KHCN và chưa thực hiện
thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận hoạt động KHCN đã được cấp;
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- Về việc rà soát điều kiện thành lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của
Nghị định 08/2014/NĐ-CP: Trung tâm có thay đổi về người dứng đầu và nhân lực
KH&CN quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 6 Thông tư 03/2014/TT-BKHCN;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động: không thay đổi;
- Trụ sở chính: không thay đổi;
- Báo cáo định kỳ hàng năm: Trung tâm chưa thực hiện báo cáo định kỳ năm
2020 và 2021 cho Sở KH&CN. Nguyên nhân Trung tâm nhầm lẫn với công tác
thống kê khoa học và công nghệ hàng năm.
IV. Một số nguyên nhân
- Chưa thực sự quan tâm và chấp hành pháp luật của người đứng đầu Tổ chức
KH&CN, cũng như của các cơ quan cấp trên trực tiếp thành lập Tổ chức KH&CN,
do đó đã không quán triệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc triển khai các
quy định của pháp luật trong việc rà soát, hoàn thiện các điều kiện hoạt động của
các Tổ chức KH&CN khi có sự thay đổi, biến động (về người đứng đầu, thay đổi
nguồn nhân lực KH&CN, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi về vốn ...)theo
quy định và không xem đây là công việc thường xuyên;
- Hoạt động kiểm tra sau khi cấp giấy chứng nhận của Sở KH&CN đối với các
Tổ chức KH&CN chưa được tiến hành thường xuyên, chưa thực hiện việc yêu cầu
các tổ chức KH&CN tuân thủ hoạt động báo cáo định kỳ hàng năm đúng quy định
trong một số năm trở lại đây.
V. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: không
VI. Yêu cầu, kiến nghị
1. Yêu cầu
a. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM)
Đề nghị Trung tâm duy trì các hoạt động khoa học và công nghệ theo Giấy phép
đã cấp.
b. Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Đồng kiến tạo tri thức (CKC)
Trung tâm thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận hoạt động KHCN do
thay đổi người dứng đầu tổ chức KHCN theo Khoản 1 Điều 7Thông tư số
03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công Nghệ hướng dẫn
điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KHCN, văn phòng đại diện,
chi nhánh của tổ chức KHCN và báo cáo kết quả gửi về Sở KH&CN tỉnh Thừa
Thiên Huế;
Việc rà soát, bổ sung, thay đổi Giấy chứng nhận yêu cầu Trung tâm thực hiện
trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra. Sau thời gian trên,
Trung tâm không thực hiện, Sở KH&CN sẽ đình chỉ hoạt động theo quy định chi
tiết tại Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 08/2014/NĐ-CPquy định:
“Điều 12. Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
khoa học và công nghệ
1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị đình chỉ
hiệu lực đến 06 tháng trong các trường hợp sau đây:
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…
đ) Không đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động khoa học và công nghệ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có thay đổi, bổ
sung hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”;
Trung tâm liên hệ với phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN để được hướng
dẫn chi tiết về thủ tục bổ sung, thay đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
KH&CN do có sự thay đổi về tổng số vốn.
c. Trung tâm Công nghệ Thông tin
Trung tâm thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận hoạt động KHCN do
thay đổi người dứng đầu tổ chức KHCN theo Khoản 1 Điều 7Thông tư số
03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công Nghệ hướng dẫn
điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KHCN, văn phòng đại diện,
chi nhánh của tổ chức KHCN và báo cáo kết quả gửi về Sở KH&CN tỉnh Thừa
Thiên Huế;
Việc rà soát, bổ sung, thay đổi Giấy chứng nhận yêu cầu Trung tâm thực hiện
trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra. Sau thời gian trên,
Trung tâm không thực hiện, Sở KH&CN sẽ đình chỉ hoạt động theo quy định chi
tiết tại Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định:
“Điều 12. Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
khoa học và công nghệ
1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bị đình chỉ
hiệu lực đến 06 tháng trong các trường hợp sau đây:
…
đ) Không đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động khoa học và công nghệ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có thay đổi, bổ
sung hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”;
Trung tâm liên hệ với phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN để được hướng
dẫn chi tiết về thủ tục bổ sung, thay đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
KH&CN do có sự thay đổi về ngwòi đứng đầu và cơ sở vật chất kỹ thuật tổng số vốn.
2. Kiến nghị
a. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Trung tâm HUECIT do Ủy
ban nhân dân tỉnh thành lập và chỉ đạo Trung tâm HUECIT thực hiện nghiêm
túc các quy định của pháp luật trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động theo
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp và các quy định khác
có liên quan như chế độ báo cáo định kỳ đối với Sở KH&CN.
b. Đối với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Phối hợp với Sở KH&CN trong công tác quản lý đối với các tổ chức
KH&CN. Chỉ đạo các tổ chức KH&CN do LHH KHKT thành lập thực hiện
nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động
theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN được cấp và các quy định khác
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có liên quan về chế độ báo cáo định kỳ; đăng ký thay đổi, bổ sung các điều kiện
thành lập …
c. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ
Tăng cường tập huấn, phổ biến cho các tổ chức KH&CN liên quan đến việc
rà soát các điều kiện thành lập và hướng dẫn các tổ chức khoa học và công nghệ
tiến hành các thủ tục đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận theo quy định;
Tiến hành rà soát báo cáo định kỳ của các tổ chức KH&CN trong danh sách
quản lý của Sở, kịp thời tham mưu Giám đốc Sở văn bản đình chỉ hiệu lực Giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động đối với các tổ chức KH&CN không thực hiện chế
độ báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình hoạt động trong 02 năm liên tiếp hoặc
không thực hiện đăng ký, thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động KH&CN trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có thay đổi, bổ sung;
Thanh tra Sở có trách nhiệm thông báo kết luận thanh tra về KH&CN đối
với các tổ chức KH&CN cho từng đơn vị được thanh tra theo kết luận thanh tra
liên quan trên đây./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Thanh tra Bộ KH&CN (b/c);
- Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế (b/c);
- LHH KHKT Thừa Thiên Huế (phối hợp);
- GĐ và Phó GĐ Nguyễn Kim Tùng;
- Phòng QLKH, Sở KH&CN (t/h);
- Trung tâm ĐLTN&TTKH (công bố trên website
của Sở KH&CN);
- Lưu: VT, TTra, Hồ sơ Đoàn Thanh tra.

GIÁM ĐỐC

Hồ Thắng

