
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 

V/v chủ động nghiên cứu Sổ 

tay Hướng dẫn triển khai 

công tác kiểm toán nội bộ 

 

 

Kính gửi:   

 - Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục 

và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh,  

Ban Dân tộc tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; 

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

- Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông; 

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 557/BC-STC ngày 09/11/2021 của Sở Tài chính về 

kết quả tham gia Hội thảo giới thiệu Sổ tay Hướng dẫn triển khai công tác 

kiểm toán nội bộ, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau:  

Các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Giao 

thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi 

trường, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh,  Kho bạc Nhà nước tỉnh và các chủ dự 

án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài chủ động 

nghiên cứu Sổ tay Hướng dẫn triển khai công tác kiểm toán nội bộ để sẵn 

sàng thực hiện khi thành lập tổ chức Kiểm toán nội bộ tại địa phương. 

(Sổ tay Hướng dẫn triển khai công tác kiểm toán nội bộ được gửi kèm 

theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành và các cơ quan, 

đơn vị iên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

 các Phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu VT, KT(MTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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