
TONG KIEM TOAN NHA NUJC 

n S5 Thanh 

KIEM TOAN NHA NIfOC CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S: j52 /QD-KTNN Ha Nt5i, ngày.2 tháng ' nãm 2021 

QUYET DINLI 
Ye viêc ban hành Ké hoach thtrc hiên Chiên hrçrc 

phát triên Kiêm toán nhà niro'c den nám 2030 (giai don 2021-2030) 

TONG KJEM TOAN NHA NtYOc 

Can ct Luát Kim toán nhà nwó'c và Lut Sita dói, bô sung mt so' diu 
cia Luát KiJm toán nhà nithc, 

Can ci Nghj quyê't sO' 999/2020/NQ-UBTVQHJ4 ngày 16/9/2020 cz'ia Uy 
ban ThztOng vy QuO'c h5i v vic ban hành Chié'n lu'ctc phát trie2n Kidm toán nhà 
nu&c dê'n nám 2030 (giai dogn 2021-2030), 

Xét d nghj czia Trithng các Tie2u ban và Thu'O'ng tr1cc Ban Chi dgo xáy 
dimg Ké' hogch thitc hiçn Chié'n lu'crc phát trie2n Kiem toán nhà rnthc dé'n nám 
2030 (giai dogn 202 1-2030). 

QUYET DNII: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay K hoach thçrc hin Chin 
luçYc phát trin Kim toán nhà nuóc dn näm 2030 (giai doan 2021-2030). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc kê t1r ngày k. Thu trithng các dan vj 
trrc thuc Kim toán nhà nuóc, các t cht'rc và cá nhân có lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyt ctjnh này./.- 

No'inhân: 
-NhuDiéu2; 
- U ban ThrOng vii Quôc hi (dé b/c); 
- U' ban Tài chInh, Ngan sách cüa Quôc hi; 
- U ban Kinh té cOa QuOc hôi; 
- Bô Tài chInh; 
-BôKêhoachvàDâutir; 
- Lnh dao KTNN; 
-Dãngu'KTNN; 
- BCH Cong doàn, Doàn thanh niên KTNN; 
- Lixu: VT, VP.KTNN (TK-TH). 
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