Ký bởi: Cổng thông tin điện tử
Email: cttdt.vpubnd@bacninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian ký: 15.10.2021 08:34:07 +07:00

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3325/UBND-KTTH

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện các kết luận
Kiểm toán Nhà nước,
Thanh tra Bộ Tài chính

Kính gửi : - Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên
và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Khoa học và Công nghệ,
Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT;
- Liên Đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh;
- Cục Thuế Bắc Ninh; KBNN tỉnh Bắc Ninh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Quỹ Phát triển đất;
- Công ty CP Khai Sơn.
Để thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ năm
2010 đến nay và kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính năm 2018,
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố:
1. Thực hiện các nội dung kiến nghị còn tồn tại theo Báo cáo kiểm toán và
kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính.
2. Đối với các nội dung chưa thực hiện, đề nghị đơn vị nêu rõ nguyên
nhân, lý do, các biện pháp thực hiện, thời gian thực hiện.
3. Thời gian thực hiện:
- Chậm nhất ngày 30/10/2021 các đơn vị hoàn thành và tổng hợp gửi báo cáo
về Sở Tài chính.
- Giao Sở Tài chính tổng hợp những nội dung kiến nghị đã hoàn thành, những
nội dung vướng mắc chưa thực hiện báo cáo UBND tỉnh để tiếp tục chỉ đạo xử lý.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị
xã, thành phố đôn đốc, chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu : VT, KTTHkg.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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