
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:          /UBND-TCKH 

V/v tuyên truyền, phổ biến Luật 

sửa đổi bổ, sung một số điều của 

Luật Kiểm toán nhà nước. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc 
 

 TP. Lạng Sơn, ngày          tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:   

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 

 

 Thực hiện Công văn số 149/UBND-NC ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 

8, Quốc hội khóa XIV. 

 Kể từ ngày 01/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm 

toán nhà nước có hiệu lực thi hành. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

KTNN sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giám sát tài chính công, tài sản công và 

công tác phòng, chống tham nhũng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ 

thống pháp luật, duy trì trật tự, kỷ cương và tính nghiêm minh của pháp luật; 

Đồng thời khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn hoạt động của KTNN 

hiện nay.  

 Để thông tin kịp thời các nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Kiểm toán nhà nước, UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã triển khai, tuyên truyền đến tất cả 

cán bộ công chức, viên chức nghiên cứu, nắm bắt và triển khai thực hiện có hiệu 

quả tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời đăng tin trên cổng thông tin điện tử, 

phương tiện thông tin đại chúng về nội dung của Luật KTNN; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước để tuyên truyền, phổ biến tới các 

tổ chức, cá nhân biết về chính sách, pháp luật lĩnh vực tài chính. 

(Gửi kèm trên hệ thống mạng VNPT-iOffice Luật Kiểm toán nhà nước và Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước) 

UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

thành phố; UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử của TPLS; 

- C, PCPV, CV; 

- Lưu: VT. 

Q. CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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