
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1665 /SNN-KHTC 
V/v báo cáo tình hình thực hiện kế 

hoạch vốn đầu tư phục vụ Đoàn 

Thanh tra, Bộ Tài chính. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 11 tháng 10 năm 2019 

 

 

 

Kính gửi:  

  - Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

  - Ban QLDA đầu tư XD các công trình NN và PTNT  

    (Bao gồm dự án WB8 và Hiện đại hóa Lâm nghiệp  

    và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển). 

  - Các Ban QLDA trực thuộc Sở (WB5,WB7, JICA2 và  

     REDD+)   

 

Thực hiện nội dung làm việc với Đoàn thanh tra theo Quyết định số 

1938/QĐ-BTC ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Để đảm bảo số 

liệu phục vụ công tác thanh tra, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo các nội dung sau: 

1. Kế hoạch vốn đầu tư được giao các năm 2017, 2018 và 2019; 

2. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư các năm 2017, 2018 và 2019 

(Yêu cầu báo cáo đúng theo mẫu quy định); 

3. Danh mục các dự án đầu tư được giao đã và đang thực hiện đến ngày 

30/9/2019. 

Do tính cấp thiết, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo bằng văn bản gửi 

về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/10/2019 và gửi bản mềm theo địa 

chỉ email phongkehoachqt@gmail.com để kịp thời tổng hợp, tham mưu phục 

vụ công tác của lãnh đạo Sở./. 

Ghi chú: Ngoài ra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ tài liệu 

Hồ sơ đầu tư xây dựng phục vụ Đoàn thanh tra khi đến làm việc.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở, Các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC(SH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Trần Thanh Hiền 
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