
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:               /BNN-KTHT 
V/v báo cáo kết quả vốn sự nghiệp thực 

hiện Hợp phần ổn định đời sống dân cư 

theo Quyết định số 923/QĐ-TTg 

ngày 28/6/2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội,  ngày        tháng      năm 2022 

 

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

 Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được Quyết định số 267/QĐ-KTNN 

ngày 08/3/2022, văn bản số 234/KTNN-CNII ngày 21/03/2022 của Kiểm toán 

Nhà nước về kiểm toán hoạt động 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 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương: 

- Báo cáo kết quả vốn sự nghiệp thực hiện Hợp phần ổn định đời sống 

dân cư theo Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ giai đoạn 2016-2020 (bao gồm: Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 

21/11/2012, số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014); 

- Tổng hợp chi tiết (từng danh mục dự án/phương án) theo phụ lục Bảng 

biểu đính kèm. 

 Văn bản của của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi về Bộ Nông nghiệp và 

PTNT (thông qua Cục Kinh tế hợp tác và PTNT) trước ngày 15/4/2022 và 

theo địa chỉ mail: qhbtdc@gmail.com để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo kiểm 

toán theo quy định./. 

(Chi tiết liên hệ ông Ngô Sơn Long –Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, số điện 

thoại: 0903.456.781). 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Lưu: VT, KTHT. 

TP.QHDC: 

           Tạ Nam Phong 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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