
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:          /STC-NS 

V/v báo cáo tình hình thực hiện các 

kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà 

nước của tỉnh Lai Châu 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
Lai Châu, ngày        tháng 01 năm 2022 

                      

 Kính gửi:  

 

Bộ Tài chính. 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 11540/BTC-KBNN ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính về 

việc triển khai Nghị quyết số 22/2021/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh dự toán chi 

ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; trong đó 

yêu cầu các địa phương tiếp tục cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến 

nghị của Kiểm toán nhà nước đối với các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước 

liên quan đến tài chính, ngân sách. 

Thực hiện quy định tại Điều 44, Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, 

trên cơ sở số liệu báo cáo quyết toán của các huyện, thành phố đã được HĐND các 

huyện, thành phố quyết nghị; báo cáo quyết toán thu, chi của Kho bạc Nhà nước; 

Số liệu quyết toán thu, chi ngân sách địa phương đã được cơ quan tài chính, Kho 

bạc nhà nước đối chiếu, xác nhận. Sở Tài chính đã tham mưu, tổng hợp trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 gửi Bộ Tài chính, 

Kiểm toán nhà nước đảm bảo thời gian theo quy định trước ngày 01/10/2021, trong đó có 

mẫu biểu số 69 về báo cáo tình hình kiểm toán, thanh tra năm 2020.  

Tuy nhiên, ngày 08/10/2021 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 11540/BTC-

KBNN về việc triển khai Nghị quyết số 22/2021/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh dự 

toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Sở 

Tài chính tiếp tục cập nhật, báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị về xử lý 

tài chính đối với kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 và kiểm toán ngân 

sách địa phương những năm trước chưa thực hiện trên địa bàn đến 31/12/2021, cụ thể 

như sau: 

(Có biểu phụ lục chi tiết kèm theo) 

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm 

toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương của Sở Tài chính Lai Châu gửi Bộ 

Tài chính xem xét, tổng hợp./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (Báo cáo); 

- Lưu: VT, NS. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Quý Dương 
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