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KÉ HOẠCH

ii Kiếm toán nhà nước về kiểm toán Chương trình “Hỗ trợ thực hiện 
g trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mói và giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020” tại tỉnh Lai Châu

Thực hiện Công văn số 261/KTNN-TH ngày 06/3/2020 của Kiểm toán 
Nhà nước về việc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán Chương trình 
“Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” tại 18 tỉnh, UBND tỉnh Lai 
Châu ban hành Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước như sau:

1. Thành phần:

- Đoàn kiểm toán:

+ Đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Kiểm toán nhà nước.

+ Tổ Kiểm toán nhà nước.

- UBND tỉnh Lai Châu:

+ Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

+ Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Dân tộc 
tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

+ UBND các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè.

2. Thòi gian: 14h00, ngày 26 tháng 5 năm 2020.

3. Địa điểm: Phòng họp số 02, tầng 3, nhà B, khu Trung tâm Hành chính 
- Chính trị tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
PTNT, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình 
“Hỗ trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 



mới và giảm nghèo bền vững” năm 2019, trình UBND tỉnh trước 14h00 ngày 
25/5/2020 (các đơn vị phổi hợp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 14h00 ngày 
24/5/2020).

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan đầu mối, 
chịu trách nhiệm phối hợp với Tổ Kiểm toán trong thời gian thực hiện kiểm toán 
tại tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước. Căn cứ Kế 
hoạch này, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Noi nhận-. TL. chủ tịch
- Như trên;
- UBND tỉnh: Ul, U3, U4;
- VP UBND tỉnh: V, CB, QT;
- Lưu: VT, KT5, KT6.
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