
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TTr-STNMT 
     

         Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc dự thảo kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2023  

và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025  

từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
    

           Thực hiện Công văn số 3557/BTNMT-KHTC ngày 23/6/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân 

sách sự nghiệp môi trường năm 2023 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 

03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn 

số 1385/STNMT-BVMT ngày 01/7/2022 đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố đề nghị xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 

2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã tổng hợp, xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh xin ý kiến góp 

ý của Sở Tài chính tại Công văn số 1517/STNMT-BVMT ngày 15/7/2022. 

Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1780/STC-HCSN 

ngày 18/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện 

xong dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 

2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn 

kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn (Có dự thảo Kế hoạch của 

UBND tỉnh kèm theo). 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- TT CNTT Tài nguyên và Môi trường; 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, NKS. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 Bùi Văn Côi 
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