
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  832/UBND-TCKH Văn Quan, ngày 14 tháng 8 năm 2019 

V/v đôn đốc thực hiện kiến nghị 

Kiểm toán Nhà nước về Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững 

 giai đoạn 2016-2018. 

 

ơ 

 

 

Kính gửi:  

- Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- UBND các xã: Tri Lễ, Bình Phúc, Yên Phúc, 

Khánh Khê. 

Thực hiện Công văn số 3140/VP-KTN ngày 02/8/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà 

nước về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2018; 

Sau khi rà soát các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông 

báo số 395/TB-KTNN ngày 15/7/2019. UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là chủ đầu tư công 

trình Trường Mầm non Bình Phúc, huyện Văn Quan, chỉ đạo nhà thầu thi công 

Công ty TNHH MTV xây dựng Dương Lộc, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ còn thiếu: 

Biên bản xác nhận cự ly đổ thải. 

2. Yêu cầu UBND xã Tri Lễ là chủ đầu tư công trình Xây dựng Trường 

Mầm non Bản Châu, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, phối hợp với các đơn vị Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Tư vấn quản lý dự án) và Công ty TNHH 

Hải Lộc (Nhà thầu thi công) bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ còn thiếu: Thí nghiệm cốt 

thép móng. 

3. Yêu cầu UBND xã Bình Phúc, xã Yên Phúc, xã Khánh Khê báo cáo tình 

hình triển khai, giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 

Chương trình 30a năm 2018 đã chuyển nguồn sang năm 2019 thực hiện đối với dự 

án Mô hình cải tạo thâm canh rừng Hồi và sản xuất Hồi hữu cơ. 

4. Các chủ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc trước ngày 20/8/2019 (Để tổng hợp), Phòng 

Tài chính - Kế hoạch đôn đốc việc thực hiện. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH; LĐTBXH-DT; NN&PTNT; 
- Lưu: VT. 
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