
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          
Số: 8529/VPCP-NN

V/v báo cáo về kết quả kiểm toán 
“Hoạt động Chương trình mục tiêu 

TCCKTNN và phòng chống giảm nhẹ 
thiên tai, ổn định đời sống dân cư”  

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

                                    Kính gửi: 
    - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
    - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
    - Bộ Tài chính;

- Kiểm toán Nhà nước.

           Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 
5750/BNN-KH ngày  05 tháng  9  năm 2022) về Thông báo kết quả 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” (gọi tắt là Chương trình), ý kiến của          
Bộ Tài chính (văn bản số 11532/BTC-KBNN  ngày 08 tháng 11 năm 2022),             
Kiểm toán Nhà nước (văn bản số 1228/KTNN-CNII  ngày 03 tháng 11 năm 2022), 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8636/BKHĐT-KTNN  ngày 30 tháng 11 năm 2022),                         
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính và cơ quan liên quan (văn bản 
được gửi kèm theo), trong đó cần làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền phê duyệt 
và thông tin dự án “Chuyển đổi nông  nghiệp bền vững” (dự án VnSAT), bảo đảm 
thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu tư công, thống nhất về số liệu giữa 
kinh phí thực hiện và báo cáo giải ngân của Chương trình, tránh trùng lắp với các 
Chương trình, dự án có liên quan; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 
định trước ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kiểm toán Nhà nước và cơ quan liên 
quan biết, thực hiện./. 

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);
  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
   - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
    Các Vụ: KTTH, PL;                                                
- Lưu: VT, NN (2) Hg.                                                               

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 

Nguyễn Cao Lục
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