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Lạng Sơn, ngày  19  tháng 11 năm 2018 

 

V/v thực hiện kiến nghị Kiểm toán 
năm 2017 Chương trình SupS 

 
Kính gửi: Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, 

Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. 

 

Thực hiện Công văn số 8619/BNN-TCTL ngày 05/11/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm 
toán năm 2017 (Chương trình PforR và SupS), đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ 
chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tại Công văn số 8619/BNN-TCTL ngày 05/11/2018 và Thông báo số 
311/TB-KTNN ngày 05/7/2018 của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán 
Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết 
quả”. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan đầu mối, chủ 
trì đôn đốc các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung tại mục 1 Công 
văn này; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện của UBND tỉnh, gửi Văn phòng 
UBND tỉnh trước ngày 28/11/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

(Gửi kèm theo bản sao chụp các tài liệu liên quan) 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở:GD&ĐT, YT; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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