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Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” 

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 

Kính gửi: 

 

- UBND các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Hòa Bình, Bắc Kạn, 

Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Ninh Thuận, 

Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm 

Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Tuyên Quang  

- Tổng cục Thủy lợi 

Thực hiện thông báo số 72/TB-KTNN ngày 17/6/2021 của Kiểm toán 

Nhà nước về việc thông báo kết quả kiểm toán Chương trình “Mở rộng quy mô 

vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các kết luận, kiến nghị 

của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể: 

1. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh:  

- Chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến 

nghị của Kiểm toán nhà nước. Cụ thể: 

+ Điều chỉnh sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo 

kiến nghị của Kiểm toán. 

+ Xử lý tài chính số tiền 11.205.061.363 đồng. Trong đó: Thu hồi nộp 

NSNN 6.979.666.693 đồng, giảm trừ thanh toán 4.225.394.670 đồng.  

+ Tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ trình tự thủ tục theo quy định để thanh 

quyết toán số tiền 2.134.955.032 đồng; Thu hồi kinh phí thừa, hết nhiệm vụ chi 

88.224.181.695 đồng. 

+ Chấn chỉnh công tác quản lý, chỉ đạo chương trình; công tác quản lý, sử 

dụng tài chính công, tài sản công. 

(Chi tiết theo Thông báo số 72/TB-KTNN và báo cáo kiểm toán gửi kèm 

theo công văn số 71/KTNN-TH  ngày 17/6/2021). 

 - Chỉ đạo các Ban chỉ đạo/điều hành Chương trình của tỉnh tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát đánh giá các hoạt động đảm bảo hiệu quả, đúng nội 

dung, mục tiêu và tiến độ thực hiện của Chương trình; các đơn vị liên quan trong 

việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đã về tài khoản nguồn và tiến độ giải ngân 

tại các tài khoản nhánh đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, các Chủ đầu tư, các đơn vị 

liên quan thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, cụ 

thể: 

+ Khẩn trương thực hiện giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt 

bằng phục vụ thi công các công trình đảm bảo tiến độ dự án (tỉnh Tuyên quang). 

+ Chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn về xây dựng 

tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình do Sở Y tế và 

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện (tỉnh Hòa Bình).  



+ Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá hiện trạng thực tế công trình 

nhà vệ sinh trường học để khắc phục, sửa chữa công trình hư hỏng theo Kết luận 

của Thanh tra Sở Xây dựng (tỉnh Sơn La).  

+ Chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường công tác thực hiện hồ sơ quản lý 

chất lượng công trình (tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Hà Giang, Thái Nguyên, Hòa 

Bình, Ninh Thuận, Kon Tum, Bắc Giang) . 

+ Hướng dẫn cụ thể để chủ đầu tư bàn giao các công trình cấp nước cho 

đơn vị quản lý, vận hành, khai thác nhằm phát huy hiệu quả của dự án (tỉnh Phú 

Thọ); Khẩn trương phê duyệt điều chỉnh Văn kiện của tỉnh làm cơ sở cho các 

đơn vị tổ chức thực hiện Chương trình theo quy định (tỉnh Thái Nguyên). 

+ Điều chỉnh giảm vốn vay lại năm 2020 số tiền 02 tỷ đồng tương ứng với 

tỷ lệ giảm vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW phân bổ cho hợp phần cấp nước  

(tỉnh Đắk Lắk). 

+ Thực hiện trả lãi vay, phí cam kết kịp thời theo đúng Thỏa thuận vay lại 

giữa UBND tỉnh và Bộ Tài chính (tỉnh Đắk Nông, Thái Nguyên); Bố trí vốn đối 

ứng theo quy định của Chương trình (tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái 

Nguyên, Bình Thuận). 

+ Rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt Báo cáo KTKT chưa ghi cụ thể 

hình thức tổ chức quản lý dự án (tỉnh Sơn La, Phú Thọ); Chỉ đạo Sở Nông 

nghiệp và PTNT kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc phân khai 

vốn không theo quy định của UBND tỉnh dẫn đến nợ đọng XDCB (tỉnh Đắk 

Nông).  

2. Đối với Tổng cục Thủy lợi: 

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị lập và gửi Báo cáo kết quả thực hiện để 

tổng hợp lập Báo cáo hợp nhất kết quả thực hiện Chương trình, Báo cáo tài 

chính để tổng hợp lập BCTC hợp nhất của Chương trình đảm bảo thời hạn quy 

định tại Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tham gia thực hiện 

Chương trình trong quá trình hoàn thiện dự kiến phân bổ vốn đầu tư để đảm bảo 

tính khả thi của việc hoàn trả kết quả đầu ra tương ứng với dự kiến kế hoạch vốn 

được giao. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả thực 

hiện kiến nghị kiểm toán về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng 

cục Thủy lợi, kèm theo các hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan) trước ngày 

15/11/2021 để tổng hợp gửi Kiểm toán Nhà nước theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- KTNN chuyên ngành V; 

- Lưu: VT, TC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

 


		2021-07-14T14:30:31+0700


		2021-07-14T15:09:30+0700


		2021-07-14T15:09:30+0700


		2021-07-14T15:09:30+0700


		2021-07-14T15:09:30+0700


		2021-07-14T15:09:30+0700




