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V/v triển khai Cổng trao đổi 

thông tin giữa KTNN với  

đơn vị được kiểm toán (lần 2) 

                    Hà Giang, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: - Các Sở, ngành, đơn vị dự toán cấp I 

- UBND các huyện, thành phố; 

Thực hiện văn bản số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021 của Kiểm toán 

Nhà nước về việc triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được 

kiểm toán; Văn bản số 1898/UBND-KTTH ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về 

triển khai Cổng thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán. 

Ngày 09/7/2021, Sở Tài chính đã có Văn bản số 1292/STC-THTK gửi các 

Sở, ngành, đơn vị dự toán cấp I và UBND các huyện, thành phố về việc triển khai 

Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán. Theo thông báo 

của Kiểm toán Nhà nước, đến thời điểm này còn nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh Hà 

Giang chưa phối hợp thực hiện đăng ký Tài khoản đăng nhập phần mềm. 

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành, đơn vị dự toán cấp I, UBND các huyện, 

thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đăng ký tài khoản như sau: 

1. Khai thông tin theo mẫu đăng ký tài khoản đính kèm gồm: Tài khoản thủ 

trưởng đơn vị, tài khoản đại diện của đơn vị được giao làm đầu mối. 

2. Thực hiện đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://congtdtt.sav.gov.vn 

3. Đề nghị các đơn vị thực hiện việc đăng ký Tài khoản đăng nhập phần 

mềm, trước ngày 20/8/2021 và gửi bản sao phiếu đăng ký tài khoản về Sở Tài 

chính để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, các đơn vị có ý kiến phản hồi về 

Kiểm toán Nhà nước (qua Trung tâm Tin học – KTNN, số ĐT 024.62628616, máy 

lẻ 0716) hoặc Sở Tài chính (số ĐT: 0219.3862490, 02193.862490)./. 

                                                                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Kiểm toán NN; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, VP, HCSN,  

         QLNS, THTK. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 Phùng Thị Hoa 
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