
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

          Số: 229 /STC-QLNS    
Về việc cung cấp thông tin để  

lâp̣ Kế hoac̣h kiểm toán của 

Kiểm toán Nhà nước 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                          Lạng Sơn, ngày  01 tháng 02  năm 2019 

 

Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn; 

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố; 

 

Căn cứ Công văn số 28/KVX-TH  ngày 24/01/2019 của Kiểm toán nhà nước 

Khu vực X về việc cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán 

nhà nước; 

Năm 2019, Kiểm toán nhà nước Khu vực X sẽ tiến hành kiểm toán ngân 

sách địa phương năm 2018; kiểm toán đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách nhà nước; kiểm toán việc quản lý, sử dụng tiền sử dụng 

đất giai đoạn 2014- 2018 tại tỉnh Lạng Sơn; 

Sở Tài chính gửi tới các đơn vi ̣ , các huyện và thành phố Danh mục tài liệu 

Kiểm toán nhà nước Khu vực X đề nghị cung cấp  để tổng hợp tài liệu, hồ sơ có 

liên quan gửi về Sở Tài chính trước ngày 18 tháng 02 năm 2019 để Sở Tài chính 

tổng hợp gửi Kiểm toán nhà nước Khu vực X trước ngày 20 tháng 02 năm 2019; 

( Sở Tài chính gửi Danh mục tài liệu trên eOffce, các cơ quan không có hệ 

thống eOffce đề nghị liện hệ phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính, Số điện thoại: 

3.871.580 để nhận bản mềm hệ thống bảng biểu và danh mục tài liệu) 

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan 

tâm chỉ đạo thực hiện cung cấp đầy đủ và gửi báo cáo về Sở Tài chính, đồng thời 

gửi bản mềm theo địa chỉ: 

- Các sở, ngành thực hiện gửi theo địa chỉ: tranthithuhang.ls@gmail.com 

- Các Ban Quản lý thực hiện gửi theo địa chỉ: nguyenvanlucls@gmail.com 

- Các huyện, thành phố thực hiện gửi theo địa chỉ: nthlan035@gmail.com  

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện đảm bảo thời 

gian để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh gửi Kiểm toán nhà nước khu 

vực X./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP Sở 

- Các phòng thuộc sở: 

- Lưu: VT, QLNS. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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