BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 6750

/BGTVT-TC

V/v cung cấp thông tin phục vụ
công tác lập kế hoạch kiểm toán
năm 2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2021

Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục quản lý thuộc Bộ GTVT;
- Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GTVT;
- Các doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.
Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được Văn bản số 666/KTNN-TH
ngày 30/6/2021 của Kiểm toán nhà nước về việc cung cấp thông tin phục vụ công
tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2022 (sau đây gọi tắt là Văn bản số 666; có gửi
kèm theo); căn cứ các nội dung có liên quan (trừ các nội dung kiên quan đến chi
đầu tư phát triển), Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo như sau:
1) Đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT:
Báo cáo các nội dung có liên quan theo Phụ lục số 01 của Văn bản số 666; về
số liệu tài chính báo cáo theo phụ lục số 01.8;
2) Các đơn vị còn lại:
Cung cấp thông tin, số liệu về quản lý, sử dụng và quyết toán dự toán chi
nguồn sự nghiệp được giao năm 2020 theo các nội dung tại Phụ lục số 01 của Văn
bản số 666; số liệu báo cáo lập theo các phụ lục số 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5.
Để có số liệu tổng hợp gửi Kiểm toán nhà nước kịp thời, yêu cầu các đơn vị
lập báo cáo số liệu gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Tài chính) trước ngày 15/7/2021./.
(đề nghị gửi trước các file word, excel số liệu báo cáo về hộp thư
thehoan@mt.gov.vn)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC(H).
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