
 

    UBND TỈNH LẠNG SƠN 

            VĂN PHÒNG 

 

        Số:         /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Lạng Sơn, ngày      tháng 5  năm 2021 

V/v giao cung cấp thông tin để lập 

kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán   

nhà nước 

 

           

    

Kính gửi:  

    - Sở Tài chính; 

    - Sở Xây dựng; 

    - Cục Thuế. 

                                                                                                  

Thực hiện Công văn số 123/KVX-TH ngày 29/4/2021 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, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan 

liên quan tổng hợp và cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin liên quan đến ngân sách 

địa phương cho Kiểm toán nhà nước Khu vực X để lập kế hoạch kiểm toán của 

Kiểm toán nhà nước theo đúng nội dung, thời hạn yêu cầu tại Công văn trên.  

2. Giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan 

liên quan tổng hợp và cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin liên quan đến  quản lý 

quy hoạch đô thị và cấp phép xây dựng giai đoạn 2017-2020 cho Kiểm toán nhà 

nước Khu vực X để lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước theo đúng 

nội dung, thời hạn yêu cầu tại Công văn trên.  

3. Giao Cục Thuế là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 

quan tổng hợp và cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin liên quan đến công tác quản 

lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên 

kết giai đoạn 2017-2020 cho Kiểm toán nhà nước Khu vực X để lập kế hoạch 

kiểm toán của Kiểm toán nhà nước theo đúng nội dung, thời hạn yêu cầu tại Công 

văn trên.  

(Công văn  số 123/KVX-TH được gửi qua iOffiece) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thưc̣ hiêṇ./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- KTNN KV X; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh,  

các phòng CV, TTTH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VTD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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