
  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HỮU LŨNG        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

        Số:       /UBND-TCKH        Hữu Lũng, ngày      tháng 7 năm 2022 

Về việc thực hiện thông báo kết 

quả kiểm toán tại huyện Hữu Lũng 

 

 

 

Kính gửi:  

      - Uỷ ban MTTQVN huyện Hữu Lũng 

                  - Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng 

 

Thực hiện Thông báo số 238/TB-KVX ngày 01/7/2022 của Kiểm toán 

Nhà nước khu vực X về việc thông báo kết quả kiểm toán tại huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn. 

UBND huyện Hữu Lũng đề nghị Uỷ ban Mật trận tổ quốc Việt Nam 

huyện và Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng  nghiêm túc tổ chức họp đơn vị chấn 

chỉnh, rút kinh nghiệm việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước khu 

vực X đã chỉ ra tại Thông báo số 238/TB-KVX ngày 01/7/2022 cụ thể: 

1. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 

việc thực hiện chi trả hỗ trợ phòng, chống Covid-19 từ nguồn huy động chưa 

đúng đối tượng theo quy định tại Khoản 2,3 điều 11 Nghị định  số 64/NĐ-CP 

của Chính Phủ ngày 11/05/2008 và Điều 11 Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 

27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các 

nguồn  đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, 

sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. 

2. Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng chấn chỉnh rút kinh nghiệm và rà soát, 

hạch toán theo quy định trong việc tiếp nhận vật tư y tế, sinh phẩm, thuốc y tế... 

cần xác định giá trị và hạch toán theo dõi phản ánh trên sổ sách kế toán. 

Đồng thời Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Tài 

chính - Kế hoạch) để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính và Kiểm toán nhà nước khu 

vực X trước ngày 31/7/2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Bùi Quốc Khánh 
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