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                                                                             BÁO CÁO 

Kết quả xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm 

trong lĩnh vực  tài chính – ngân sách năm 2016 

  

Kính gửi:   Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 1087/VP-NC ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Tài chính báo cáo kết quả xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong lĩnh vực 

tài chính – ngân sách năm 2016 như sau: 

Trong năm 2016 Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành thanh tra 08 cuộc và đã lưu hành lết 

luận thanh tra 06 cuộc, trong đó: Tổng số cuộc thanh tra phát hiện có sai phạm về tài chính 

- ngân sách là 05 cuộc: 

- Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước: 

          + Đối với tập thể là 654.807.700 đồng, đã thu hồi đầy đủ nộp ngân sách nhà nước 

585.720.000 đồng; Còn 69.095.700 đồng chưa thu hồi; 

+ Đối với cá nhân: Không. 

- Kiến nghị xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức: Không. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Vậy Sở Tài chính báo cáo Sở Nội vụ để xem xét, tổng hợp./. 
  

          Nơi nhận:                             

- Như  trên; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Phòng QLNS, Thanh tra sở; 

- Lưu VT, QLNS. 
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