
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KTN Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

V/v đôn đốc tiếp tục thực hiện kết 

luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà 

nước chuyên ngành IV 

 

 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 
 

Thực hiện Công văn số 133/KTNN-CN IV ngày 16/3/2020 của Kiểm toán 

Nhà nước về việc đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà 

nước, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chỉ đạo như 

sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối tiếp tục đôn đốc, hướng 

dẫn các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của 

Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV về kết quả kiểm toán Chương trình mục 

tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

giai đoạn 2016-2018 tại tỉnh Lạng Sơn và Chuyên đề quản lý, sử dụng nguồn vốn 

ODA và vốn đối ứng trong đầu tư phát triển, nâng cấp đô thị. Dự thảo báo cáo kết 

quả thực hiện của UBND tỉnh (kèm các chứng từ, bằng chứng liên quan) để báo 

cáo Kiểm toán Nhà nước theo đúng yêu cầu; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 25/4/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ 

quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, XD; 

- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB;  

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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