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        Kính gửi:  

                                - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

                                - Bộ Tài chính; 

                                - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

                                - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Sơn La, Yên Bái,  

                                 Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Điện Biên, 

                                 Lai Châu, Bắc Giang, Đắk Lắk, Gia Lai, An Giang.                                           

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 

498/LĐTBXH-VPQGGN ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc báo cáo kết quả xử lý 

kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam-Trưởng ban Chỉ đạo 

Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 

2020 có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên 

Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Giang, Đắk Lắk, Gia Lai, 

An Giang: Thực hiện đúng kết luận của Kiểm toán Nhà nước trong việc bố trí bố trí 

ngân sách địa phương để hoàn trả ngân sách trung ương đối với số vốn đã đầu tư 

sai đối tượng và số vốn đã chuyển nguồn sai quy định như ý kiến của Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội tại văn bản nêu trên.  

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, 

Lao động-Thương binh và Xã hội làm việc, giải trình với Kiểm toán Nhà nước đối 

với số kinh phí (35.308.000.000 đồng) không được chuyển nguồn nhưng vẫn tiếp 

tục phân bổ, quyết toán năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách 

nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. 

3. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, giải trình với Kiểm 

toán Nhà nước các nội dung liên quan nêu trong kết luận của Kiểm toán Nhà nước 

về xây dựng định mức, tiêu chí phân bổ vốn đối với các cơ quan trung ương, cơ 

quan chủ trì các dự án thành phần…; việc sử dụng vốn Chương trình 30a để xây 

dựng đường nhưng không được xây dựng cầu từ huyện đến trung tâm các xã…., 

bảo đảm theo đúng quy định pháp luật. 



Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTgCP, các PTTg; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- VPCP:  BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

 các Vụ: KGVX, QHĐP, TH; 

- Lưu: VT, KTTH (3). B  

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

                PHÓ CHỦ NHIỆM 
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