
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 
    Số:   216/STC-QLNS 

V/v  tham gia ý kiến vào dự 

thảo Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Kiểm toán 

Nhà nước năm 2015. 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 01 năm 2019 

 

Kính gửi - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu Tư, 

Giao Thông Vận Tải; Tài nguyên môi trường; 

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

 - UBND huyện Cao Lộc; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

 

 

Căn cứ Công văn số 83/KTNN-PC ngày 23/01/2019 của Kiểm toán nhà 

nước về việc tham gia ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015; 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 403/VP-KTTH ngày 

29/01/2019 V/v tham gia ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 “Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản tham ý kiến của UBND tỉnh theo 

đề nghị tại Công văn trên; dự thảo gửi về UBND tỉnh trước ngày 13/02/2019”. 

  Sở Tài chính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật 

sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015; gửi về sở Tài 

chính trước ngày 12/02/2019 để Sở Tài chính tổng hợp gửi UBND tỉnh trước ngày 

13/02/2019, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ Email: nhtam@langson.gov.vn./. 

(Sở Tài chính gửi kèm Công văn số 83/KTNN-PC ngày 23/01/2019) 

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP;  

- Các phòng thuộc sở (tham gia ý kiến); 

- Lưu: VT, Phòng QLNS; 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Duy Anh 
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