KIEM TOAN NHA NUOC CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tu' do - Hanh phüc
s:44/KmN-TH
Ha Ni, ngaytháng 4 nám 2020
V/v không thrc hin déi ehik
cüa các doanh nghiêp khi
thirc hiên I T näm 2020
thus

nh giri: Các dan vj tnrc thuc Kim toán nhà nuóc
Djch bnh duô'ng ho hp cp do chüng mâi cüa vi rut Corona (COVID19) dã din ra rt phrc tap, phâi thrc hin bin pháp each ly toàn xã hi nên dã
ânh hithng l&n dn hoat dng san xut, kinh doanh cüa các doanh nghip, nht là
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cac doanh nghiçp wa va nho. Vi vy, de tao dieu kiçn cho cac doanh nghiçp co
thi gian tp trung khc phiic khó khän, sam n djnh san xut kinh doanh, gop
phn duy trI tang truOng kinh t& Tng Kim toán nhà nizóc yêu cu các Doàn
kim toán thuOc K hoach kim toán nàm 2020 (bao gm Ca CC Doân kim toán
dã trin khai nhizng chua thirc hin di chiu thud) không thirc hin di chiu
vic thirc hin nghTa vii thug vai Ngãn sách nhà nuâc cUa các doanh nghip.
Tru&ng hap dc bit, qua kim toán tai ca quan Thus phát hin doanh nghip có
d,u hiu sai pham, gian ln thus nghiêm trQng, thu trithng dan vj chü trI cuc
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kiem toan bao cao Lath dao Kiem toan nha nucc phii trach xem xet, quyet dnh
viéc thuc hiên di chiu thud.
Thu tru&ng các dan vj trirc thuc Kim toán nlìà nithc thc hin nghiêm
nOi dung tai cong van nay. Trong qua trInh thirc hin nu có vuàng m.c, khó
khän, kjp thai báo cáo Tng Kim toán nhà nithc xem xét, quy& djnh././
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