
  BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Số:                /BNN-KH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

           Hà Nội, ngày         tháng         năm 2022 
 

V/v báo cáo tình hình thực hiện CTMT 

“TCC kinh tế NN và phòng chống giảm 

nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư” 

 

Kính gửi:  

 - Các Bộ/ngành: Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; 

Trung ương Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh; 

 - Ủy ban nhân dân các Tỉnh/Thành phố. 
 

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số 234/KTNN-CNII ngày 

21/03/2022 của Kiểm toán Nhà nước về việc báo cáo theo đề cương tình hình 

thực hiện Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống 

giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư” theo Quyết định số 923/QĐ-TTg 

ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Bộ/ngành; Ủy ban nhân dân các 

Tỉnh/Thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình và cung cấp 

tài liệu liên quan theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước; cụ thể như sau: 

- Báo cáo tổng thể thực hiện Chương trình (Theo mẫu); 

- Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án theo Hợp phần (Phụ lục 01, 02, 03); 

- Gửi kèm theo các Quyết định phê duyệt dự án, quyết định điều chỉnh dự án 

Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi kèm theo công văn này văn bản số 

234/KTNN-CNII ngày 21/3/2022 của Kiểm toán Nhà nước. 

Báo cáo và tài liệu liên quan của các Bộ/ngành; Ủy ban nhân dân các 

Tỉnh/Thành phố đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT qua đường công văn và 

thư điện tử duyenhcc@gmail.com trước ngày 30/3/2022 để tổng hợp. Mọi thông 

tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0919358016 (Nguyễn Thị Duyên-Bộ Nông 

nghiệp và PTNT); 0902762555 (Trần Khải Hoàn-Kiểm toán NN). 

Bộ Nông nghiệp và PTNT trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Bộ/ngành 

và Ủy ban nhân dân các Tỉnh/Thành phố./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Các Bộ: KH&ĐT; TC; 

- Vụ Tài chính; 

- Lưu VT, KH.  

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 
 

 

Lê Quốc Doanh         

mailto:duyenhcc@gmail.com
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