
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:               /VP-KT 

V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu và 

phối hợp làm việc với Đoàn 

kiểm toán nhà nước  

Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

     - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

     - Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

     - UBND huyện Chi Lăng. 

 

Thực hiện Công văn số 236/KTNN-CN IV ngày 09/6/2021 của Kiểm toán 

Nhà nước về việc thông báo thực hiện 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 

2016-2020 theo Quyết định số 351/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí 

Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước theo yêu cầu; chủ 

động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

2. Các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, UBND huyện Chi Lăng có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, cung cấp 

đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và phối hợp làm việc theo yêu cầu của Đoàn 

kiểm toán nhà nước. 

(Gửi kèm theo Công văn số 236/KTNN-CN IV ngày 09/6/2021 của Kiểm 

toán Nhà nước). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Kiểm toán nhà nước CN IV; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: KT, THNC; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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