BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền
núi phía Bắc giai đoạn 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Số: 25 /NMPRP2-CPO-AF
V/v Thông báo kế hoạch kiểm toán
độc lập năm tài chính 2015 và 2016
giai đoạn AF

Kính gửi:
- Ban quản lý dự án Giảm nghèo các tỉnh Hòa Bình, Sơn La,
Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên và Lai Châu
Để thực hiện hoạt động kiểm toán tài chính độc lập hàng năm cho giai
đoạn AF, Ban Điều phối dự án Trung ương đã ký kết hợp đồng với Công ty
TNHH Kiểm toán AASC. Sau khi thống nhất với công ty, Ban Điều phối
DATW xin thông báo kế hoạch làm việc năm 2017 tại các tỉnh như sau:
1. Nội dung
Kiểm toán tài chính độc lập các khoản chi tiêu của dự án giai đoạn AF
cho năm tài chính 2015 và 2016 (từ ngày 9/7/2015 đến hết ngày 31/12/2016)
2. Kế hoạch kiểm toán
- Lịch làm việc tại các tỉnh
+ Tuần 2 tháng 5 (từ ngày 8 đến ngày 13/5/2017): Tỉnh Lai Châu và
Điện Biên
+ Tuần 3 tháng 5 (từ ngày 15 đến ngày 20/5/2017): Tỉnh Lào Cai và
Sơn La
+ Tuần 4 tháng 5 (từ ngày 22 đến ngày 27/5/2017): Tỉnh Yên Bái và
Hòa Bình
- Các nội dung báo cáo và thư quản lý được thảo luận và thống nhất
trong tháng 5: hoàn thành chậm nhất tuần đầu tháng 6.
- Báo cáo kiểm toán của các tỉnh: nộp WB trong tuần 2 tháng 6/2017.
3. Thành phần đoàn kiểm tóan
- Ông Đỗ Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc, Chỉ đạo chung
- Bà Hoàng Thúy Nga, Chủ nhiệm kiểm toán
- Kiểm toán viên làm đầu mối trao đổi với các tỉnh:
+ Tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái: Ông Đinh Quang Trung (mobile:
0943 757 442 – email: trungdq@aasc.com.vn)
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+ Tỉnh Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình: Ông Dương Việt Cường
(mobile: 0972 474 542 – email: cuongdv@aasc.com.vn)
4. Yêu cầu chuẩn bị nội dung
- Các Ban QLDA chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu và báo cáo số liệu
theo mẫu kèm theo và gửi đến đơn vị kiểm toán trước khi đoàn bắt đầu làm
việc tại tỉnh.
- Ban quản lý dự án các tỉnh thông báo đến các Ban QLDA huyện và
các Ban PTX chuẩn bị đầy đủ sổ sách, hồ sơ và chứng từ cần thiết cho giai
đoạn được kiểm toán và mang về văn phòng Ban QLDA tỉnh để làm việc.
- Trong thời gian kiểm toán, kiểm toán viên sẽ đi hiện trường để kiểm
tra thực địa. Đề nghị các Ban QLDA bố trí kế hoạch đi hiện trường theo yêu
cầu của đoàn kiểm toán.
Ban Điều phối DATW xin thông báo và đề nghị Ban QLDA các tỉnh
triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty AASC;
- Lưu: VPDA.
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