
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

Số:       /UBND-TCKH 
V/v cung cấp tài liệu phục vụ kiểm 

toán chuyên đề covid 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày  tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 - Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (Cơ quan 

thường trực). 

 - Các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính – KH; 

phòng LĐTB&XH-Dân tộc; Trung tâm y tế huyện 

 

          Thực hiện công văn số 01/ĐKT BHXH VN ngày 21/02/2022 của Tổ 

kiểm toán tại huyện Hữu Lũng về việc cung cấp tài liệu  phục vụ kiểm toán. 

UBND huyện Hữu Lũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 

huyện Hữu Lũng và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện 

việc chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến công tác huy động, quản lý, sử dụng 

các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, để cung cấp cho 

tổ kiểm toán đúng thời gian quy định, cụ thể như sau:  

1. Đơn vị cung cấp tài liệu và tài liệu cung cấp cho kiểm toán: Như 

mục A, công văn số 01/ĐKT BHXH VN ngày 21/02/2022 của Tổ kiểm toán tại 

huyện Hữu Lũng (gửi kèm công văn này) 

2. Thời gian và địa điểm giao nhận tài liệu: 

- Thời gian: Bắt đầu từ 09h00 ngày từ ngày 22/02/2022  đến 8h30 

ngày 23/2/2022 

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 3 phòng Tài chính - KH 

 UBND huyện Hữu Lũng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn 

trương đôn đốc bộ phận chuyên môn thực hiện các nội dung trên đúng thời 

gian quy định./. 

             
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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