
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:        /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

V/v bổ sung kinh phí thực hiện việc 

hạn chế khai thác nước dưới đất 

 

 

                          Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Tài chính; 
 

Xem xét Báo cáo số 669/BC-STNMT ngày 24/12/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về kết quả triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công 

văn số 88/STC-HCSN ngày 14/01/2021 của Sở Tài chính về việc xem xét đề 

nghị bổ sung kinh phí của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Đoàn Thu Hà, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Do nguồn vốn ngân sách địa phương đã được phân bổ cho các nhiệm 

vụ chi của tỉnh nên việc bố trí kinh phí để lập Phương án tổ chức thực hiện việc 

hạn chế khai thác nước dưới đất theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tại Báo cáo số 669/BC-STNMT ngày 24/12/2020 là chưa thực hiện được trong 

thời điểm hiện nay. 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

tổ chức triển khai lập Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước 

dưới đất trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định tại Điều 13 Nghị 

định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ. 

2. Sở Tài chính căn cứ nguồn thu ngân sách chủ động tham mưu UBND 

tỉnh bổ sung kinh phí để thanh toán chi phí lập Phương án tổ chức thực hiện việc 

hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong năm 2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.  
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các sở: XD, NN&PTNT, GTVT, CT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 

 

 


		2021-01-15T17:17:00+0700


		2021-01-16T08:47:51+0700


		2021-01-16T08:47:51+0700


		2021-01-16T08:47:51+0700




