
UBND HUYỆN BẮC YÊN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 461/TCKH Bắc Yên, ngày 14 tháng 6 năm 2021 

V/v đôn đốc tiến độ xây dựng dự toán ngân 
sách năm 2022; Kế hoạch tài chính – ngân sách 

3 năm 2022 – 2024; xây dựng phương án sử 
dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 
(nguồn năm 2020) và quyết toán kinh phí năm 

2020 (nguồn năm 2019) (Nhắc việc lần 1) 

 

 

 

Kính gửi:  
- Các cơ quan, ban, ngành; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 03/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện, 

về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 

2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; Công văn số 

915/UBND-TCKH ngày 28/5/2021 của UBND huyện xây dựng phương án sử dụng tiền  

dịch vụ môi trường rừng năm 2021  (nguồn năm 2020) và quyết toán kinh  phí năm 2020 

(nguồn năm 2019). 

- Đối với xây dựng Dự toán ngân sách địa phương năm 2022; kế hoạc tài chính –  

ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024, thời gian gửi về phòng Tài chính –  Kế hoạch 

chậm nhất ngày 12/6/2021. Tuy nhiên, đến hết ngày 13/6/2021, phòng Tài chính –  Kế 

hoạch mới nhận được Dự toán ngân sách địa phương năm 2022; kế hoạc tài chính – ngân 

sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024 của 07/22 đơn vị, tổ chức hội; 08/16 xã, thị trấn. 

- Đối với xây dựng phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 

(nguồn năm 2020), quyết toán kinh phí năm 2020 (nguồn năm 2019) : Thời gian gửi 

phương án về phòng Tài chính – Kế hoạch trước 11/6/2021, Tuy nhiên, đến thời điểm tổng 

hợp phòng Tài chính – Kế hoạch mới nhận được Phương án sử dụng tiền dịch vụ môi 

trường rừng năm 2021 (nguồn năm 2020) của 05/16 xã, thị trấn; 06/12 xã, thị trấn gửi hồ sơ 

quyết toán kinh phí năm 2020 (nguồn năm 2019) theo lịch quyết toán; 04/16 xã chưa đến 

lịch quyết toán. 

- Để đảm bảo tiến độ xây dựng Dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Kế hoạc 

tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024, phê duyệt phương án sử dụng tiền  

dịch vụ môi trường rừng năm 2021  (nguồn năm 2020); quyết toán kinh phí năm 2020 

(nguồn năm 2019), phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND 

các xã, thị trấn khẩn trương gửi về phòng Tài chính – Kế hoạch chậm nhất 10h ngày 

16/6/2021. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm trước UBND huyện về tiến độ gửi dự toán, hồ sơ. 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 



Phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

khẩn trương thực hiện theo nội dung Công văn./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 
- Lưu VT. 

 TRƯỞNG PHÒNG 
 

  

 
 

  Nhâm Quyết Thắng 
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