UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG
Số: 1684

/VP-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 11 năm 2019

V/v đôn đốc thực hiện
nhiệm vụ đã được Chủ tịch
UBND tỉnh giao

Kính gửi: Sở Tài chính
Thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính tổng hợp, báo
cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, cụ
thể:
- Tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kết luận kiểm toán
ngân sách địa phương năm 2018 trước ngày 30/9/2019 tại Công văn số
4640/UBND-KT ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh.
- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Kiểm toán nhà nước khu vực
III trước ngày 30/9/2019 và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước
ngày 31/10/2019 đối với báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm
toán nhà nước tại Thông báo kết quả kiểm toán về Chương trình mục tiêu quốc
gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh (các Công văn của UBND tỉnh: số
4478/UBND-KT ngày 08/8/2019 và số 4789/UBND-KT ngày 27/8/2019).
Tuy nhiên, đến nay Văn phòng UBND tỉnh chưa nhận được nội dung báo
cáo của Sở Tài chính đối với các nội dung nêu trên để tổng hợp, trình UBND
tỉnh.
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề
nghị Sở Tài chính khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND
tỉnh giao tại các văn bản nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- VPUB: CVP, PCVP(KT),CBTH;
- Lưu: VT, Ktbngoc74.
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