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S :        /UBND-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 
 

V/v triển khai kết luận của Kiểm toán 

Nhà nước chuyên đề quản lý, sử dụng 

tiền sử dụng đất giai đoạn 2014-2018 

 

 
 

Kính gửi:  

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

  Giao thông vận tải; 

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

- UBND các huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình và UBND 

  thành ph  Lạng Sơn. 

 

Triển khai Công văn s  700/KTNN-TH ngày 25/12/2019 của Kiểm toán 

Nhà nước gửi kèm Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng tiền sử dụng đất giai 

đoạn 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên 

quan khẩn trương thực hiện một s  nội dung sau: 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện: Hữu Lũng, 

Lộc Bình, UBND thành ph  Lạng Sơn và các cơ quan liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ chủ động xử lý các kiến nghị về tài chính tại Báo cáo kiểm toán gửi 

kèm Công văn s  700/KTNN-TH ngày 25/12/2019 của Kiểm toán Nhà nước; báo 

cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo đúng quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, ph i hợp với các cơ quan liên quan: 

- Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu UBND tỉnh giao 

đơn vị lập đề xuất dự án, lựa chọn sơ bộ dự án, giao nhiệm vụ thẩm định giá đất 

phải bảo đảm theo đúng quy định pháp luật hiện hành;   

- Rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 

và giám sát công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 02 dự án BT (Dự án Khu tái 

định cư, dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành ph  Lạng Sơn và Dự án xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện 

Lộc Bình) do không thực hiện bước đấu thầu qu c tế. 

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, xác định lại giá trị, thời gian thuê 

đất phần diện tích đất cho thuê tại Dự án Khu tái định cư, dân cư Nam Nguyễn 

Đình Chiểu, thành ph  Lạng Sơn và Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định 

cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình; tham mưu UBND tỉnh 

điều chỉnh Quyết định s  1870/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 theo ý kiến của Kiểm 

toán Nhà nước, thời gian hoàn thành trước ngày 15/02/2020.  
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3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, 

UBND các huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình và UBND thành ph  Lạng Sơn nghiêm 

túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; tổ chức kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, 

sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo nội dung đã được Kiểm 

toán Nhà nước chỉ ra tại mục 2.6 Phần II Báo cáo kiểm toán và các nội dung khác 

có liên quan; hoàn thành, báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp 

trước ngày 18/3/2020. 

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đ c, tổng hợp kết quả triển 

khai kết luận của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này; 

trước ngày 25/3/2020 hoàn thành dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm 

toán, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Kiểm toán Nhà nước theo đúng yêu cầu. 

(Sao gửi kèm theo Công văn số 700/KTNN-TH ngày 25/12/2019 của Kiểm 

toán Nhà nước và Báo cáo kiểm toán chuyên đề)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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