
 

 UBND TỈNH SÓC TRĂNG       

        SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG              
 

Số:          /STNMT-KHTC 

 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ 

chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sóc Trăng, ngày         tháng  01  năm 2022 

 

                    Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại văn bản số 

140/UBND-TH ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực 

hiện Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Thủ trưởng đơn vị trực thuộc 

Sở quan tâm triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo đúng quy định 

Luật ngân sách và Thông tư nêu trên.  

2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu Lãnh đạo Sở quản lý, điều hành 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đúng quy định Luật ngân sách và Thông tư 

nêu trên. 

Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022, trường hợp có khó 

khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở quan tâm và triển khai thực hiện 

nghiêm./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Các PGĐ Sở (để biết); 

- Lưu: VT, KHTC. 

           GIÁM ĐỐC 
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