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kiểm toán nhà nước 

 

           

    
 

 
Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

                                                                                                  
   Thực hiện Công văn  số 488/KVX-KTNN ngày 15/11/2018 của Kiểm 

toán nhà nước khu vực X về việc khảo sát thu thập thông tin lập kế hoạch Kiểm 
toán của Kiểm toán nhà nước, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện: 

- Làm đơn vị đầu mối, phối hợp với Đoàn khảo sát kiểm toán tổ chức 
Hội nghị triển khải khảo sát theo yêu cầu tại Công văn trên, địa điểm tổ chức 
Hội nghị tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- Thông báo cho các đơn vị dự kiến được khảo sát tham dự Hội nghị; tiếp 
đón, bố trí nơi ở và điều kiện làm việc cho Đoàn khảo sát trong thời gian làm 
việc tại tỉnh. 

2. Các đơn vị được Đoàn khảo sát của Kiển toán nhà nước đến làm việc 
có trách nhiệm bố trí thời gian, nhân sự và chuẩn bị các tài liệu làm việc với 
Đoàn khảo sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình. 

 (Công văn số 488/KVX-KTNN đã gửi qua chương trình eOffice và cập 
nhật trên cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- KTNN KV X; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, XD, KH&ĐT; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
Các phòng CV, TTTH-CB;  
- Lưu: VT, KTTH(LTH).. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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