
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 
 

V/v thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về báo 

cáo kết quả thực hiện kiến nghị của 

Kiểm toán Nhà nước năm 2019  

 

 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện Công văn số 5810/BNN-TCTL ngày 25/8/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của 

Kiểm toán Nhà nước năm 2019 (Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên và nhiệm vụ UBND tỉnh 

giao tại Công văn số 996/UBND-KT ngày 10/8/2020 về việc thực hiện kết luận 

kiểm toán Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả đầu ra năm 2019; tổng hợp, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh kết quả 

thực hiện kết luận kiểm toán, gửi UBND tỉnh xem xét trước ngày 05/11/2020 để 

báo cáo Kiểm toán Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo yêu 

cầu.  

 (Công văn số 5810/BNN-TCTL được gửi kèm theo trên iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, GD&ĐT, Y tế; 

- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

 Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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