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mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các 

vùng giai đoạn 2016-2020 

 Lạng Sơn, ngày   04 tháng  6  năm 2018 

                                                      
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

           Thực hiện Công văn số 504/KTNN-CN IV ngày 29/9/2018 của Kiểm toán 
nhà nước về việc thông báo kế hoạch kiểm toán Chương trình mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với 
Sở Tài chính và các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu, số liệu, thông tin về việc 
quản lý, điều hành, thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các 
vùng giai đoạn 2016-2020 để phối hợp với Đoàn kiểm toán thực hiện kế hoạch 
kiểm toán đã được phê duyệt; dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu của 
Kiểm toán nhà nước tại Công văn trên, dự thảo gửi UBND tỉnh trong tháng 
6/2018. 

(Công văn số 509/KTNN-CN IV được gửi kèm qua eOffice) 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch để các 
cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở Tài chính, KBNN tỉnh; 
- BQL Đầu tư xây dựng tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh, các phòng CV; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 
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