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Kính gửi:  

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

   Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

 
 

Thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo ngày 13/7/2020 về 

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 

đầu ra năm 2019 tại tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Điều 

hành Chương trình) chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu cho 

Ban Điều hành lập kế hoạch, phân bổ vốn, danh mục công trình chưa bảo đảm 

quy định, chưa sát thực tiễn dẫn đến phải điều chỉnh trong thực hiện; chấn chỉnh, 

rút kinh nghiệm trong việc lập hồ sơ rút vốn chưa đầy đủ theo hướng dẫn. Chỉ 

đạo, phối hợp các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp, dự 

án khởi công mới năm 2020, cũng như tiến độ hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự 

án đã hoàn thành thuộc Chương trình theo đúng quy định. 

Là cơ quan chủ trì đôn đốc các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội 

dung kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo trên; tổng hợp, tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện với Kiểm toán Nhà nước theo yêu cầu, 

hoàn thành trước ngày 20/12/2020. 

2. Các đơn vị được kiểm toán (Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn) thực 

hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo 

cáo nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trước ngày 10/12/2020 để tổng hợp, báo cáo cáo UBND tỉnh.  

(Gửi kèm theo Báo cáo kết quả kiểm toán ngày 13/7/2020 trên iOffice)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, Y tế; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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