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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung Khoản 3 vào Điều 2 Quyết định số 1750/QĐ-UBND  

ngày 11/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn 

 Tổ kiểm toán nội bộ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và  

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Công văn số 823/TTr ngày 22/11/2017 của Thanh tra Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phòng chống tham nhũng và Kiểm toán 

nội bộ Chương trình RB-SupRSWS; 

Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-TTr ngày 26/11/2019 của Thanh tra Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Sổ tay Kiểm toán nội bộ Chương 

trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn 

Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra, giám sát ngày 11/11/2020 của Đoàn Kiểm tra, 

giám sát thành lập theo Quyết định số 560/QĐ-TTr ngày 16/10/2020 của Chánh 

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, giám sát công 

tác kiểm toán nội bộ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới tại tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 11/9/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ kiểm toán nội bộ Chương trình Mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế 

giới; 

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự 

án ODA ngành nước tại Tờ trình số 26/TTr-BXDNL ngày 11/12/2021 và Giám 

đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4004/TTr-SNV ngày 21/12/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 2 Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 

11/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ kiểm toán nội 

bộ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết 
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quả vay vốn Ngân hàng Thế giới, cụ thể như sau: 

“3. Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ chịu sự chỉ đạo, quản lý của Tổ trưởng 

Tổ kiểm toán nội bộ trong khi thi hành nhiệm vụ; Tổ trưởng được sử dụng con 

dấu của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi ký các văn bản 

để thực hiện các hoạt động của Tổ trong khuôn khổ Chương trình Mở rộng quy 

mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế 

giới”. 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Y tế; Giám đốc Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA 

ngành nước; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố thuộc Chương trình; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và các thành viên Tổ kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

 

 CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                                                         
- Như Điều 2;  

- Bộ NN&PTNT; 

- Thanh tra Bộ NNPTNT; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, TCDNC; 

- Lưu: VT.         MT 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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