KIEM TOAN NHA NIJOC CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phtIc
Ha N5i, ngày 4'tháng 4 nàm 2020

SE:43/CD-KTNN

CONG DIN
viêc t chü'c thuc hiên K hoach kim toán nãm 2020
trong giai don mói v phông, chng dlch COVID-19
TONG KIEM TOAN NHA NUOC diën:
Thu tnr&ng các dcm vi trirc thuc Kim toán nhà nuâc
Th%rc hin L?i kêu gçi cüa Tng BI this, Chü tjch nuóc và chi dao, diu hành
cua Lath dao Dang va Nha nuxc ye phong, chong dch CO VID-19, Kiem toan nha
nuâc (KTNN) dã triên khai thirc hin nhiêu giài pháp dong b, quyêt lit và dä dat
dugc thành cong buóc dâu ye kiêm soát toàn din tIth hInh djch bnh trong toàn
Ngành; h trg tôi da các b, ngành va dja phixang &rgc kiêrn toán, dc bit là các
dcm vi trirc tiêp tham gia trong tuyên dâu phông, chông djch dê triên khai các thim
vu duçic giao. Den nay, cong tác phông, chông djch COVID-19 dã chuyên sang rnit
glai doan mat, dich beth co bàn ducrc kiêm soat Vi vây, dê tiêp tue thi.rc hiên thang
lçii Kê hoach kiêm toán (KHKT) näm 2020 dã thông qua Quôc hi, Tong Kiêm toán
nha nuôc yeu cau Thu trining các dan vj trirc thuic KTNN chi dao và to chrc thçrc
hin ngay các ni dung sau:
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1. T chrc trin khai bInh thuing các hoat dtng cüa dan vj, trong do tp trung
hoàn thành sóm các cOng vic ye to chi'rc Dai hi Dáng và Dai hi thi dua yêu nrnc;
hoàn thiên h sa, miu biêu kiêm toán; trã len kiên nghj cüa dan vi di.rçc kiêm toán.
Tiêp tinic thirc hin nghiem các quy djnh ye phông, chong djch COVID- 19 trong qua
trInh to chrc triên khai nhiêm vu.
2. Tip tic trin khai các cuc kim toán thuc KHKT näm 2020 (bao gm cà các
cuc kiêrn toán dang tam dimg theo Cong din 382/CD-KTNN ngày 31/3/2020 cüa
Tong Kiêm toán nhà nurc ye vic thirc hin các bin pháp cap bach phông chông djch
COVID-19) tr ngày 04/5/2020. Thu truOng các dan vj chü tn cuc kiêm toan thông
báo kê hoach triên khai tlrng cuc kiêm toán tôi các dan vj duqc kiêm toán dê phôi hçip
th?c hin theo Kê hoach kiêm toán disçic duyt.
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3. Thirc hin nghiêm Kt lu.n s 31-TB/II3CS ngày 10/4/2020 cña Ban Can sir
Dàng Kiêm toán nha nuOc, trong do tp trung rà soát, cat giâm quy mô, rñt ngän theni
gian kiêm toán (kê Ca CC cuc dã triên khai và các cuc kiêrn toán dã xét duyt hoc
dã ban hành Quyêt djnh kiêm toán nhung chua triên khai) dê dam bào cac euc kiêm
toán thuc K}IKT näm 2020 két thüc trithc ngày 30/11/2020, nhung phãi dam báo
chat lugng, hiu qua hoat dng kiêm toán và không dê xáy ra tiêu circ. Dông thôi, dO
tao diOu kin cho cac doanh nghip khàc phtc khó khän, phát triOn san xuât kinh
doanh, các Doàn Kiêm toán không thirc hin dôi chiOu nghia yin thuO tai các doanh
nghipthuc KHKT näm 2020. Trong truông hqp kiêm toán tai Ca quan thuO phát
hiên dâu hiêu sai pham, gian ln thI Thu trizenng dan vi chü trI kiêm toán báo cáo
lath dao KTNN dO thinrc hin xác minh, dôi chiêu dê xCr 1.
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Thu truô'ng các dun vj trirc thuc KTNN thirc hin nghiêm Chi thj s
134/CT-KTNN ngày 20/01/2020 cüa Tng Kim toán nhà nithc v vic to chiirc
thirc hiên Ké hoach kiêm toán nàm 2020 và các ni dung tai Cong din nay.
Trong qua trInh thirc hin, nêu có vthng m.c, khó khàn,"kjp th?i báo cáo Tng
Kim toán nba nithc xem xét, quyt djnh./.
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