
ỦY BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CAO LỘC                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-VP                            Cao Lộc, ngày        tháng 9 năm 2020 
                 

 

        V/v kiểm tra việc hiệu quả sau khi  

được bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục 

  công trình thuộc dự án đầu tư sản xuất rau  

        an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm  

            trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi 

trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã: Tân Liên, Gia Cát.  

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được ý kiến phản ánh về hiệu quả sử dụng đối 

với các hạng mục công trình thuộc dự án Đầu tư sản xuất rau an toàn gắn với tiêu 

thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Cao Lộc không đáp ứng như chủ trương đề ra.  

Để công tác quản lý, sử dụng dự án sau khi đưa vào sử dụng đạt hiệu quả, 

tránh gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư và làm rõ nội dung phản ánh, Ủy 

ban nhân dân huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với 

các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện, Ủy ban nhân dân các xã Tân Liên, Gia Cát khẩn trương tiến 

hành kiểm tra, đánh giá về hiệu quả hoạt động của dự án Đầu tư sản xuất rau an 

toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn các xã Tân Liên, Gia Cát. Báo cáo, đề 

xuất phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của dự án và xử lý sai phạm (nếu có) 

theo quy định của pháp luật. Kết quả gửi về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 

20/9/2020. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và các 

cơ quan, đơn vị có tên trên nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.                                                    

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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