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KẾ HOẠCH  

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vê ̣môi trường 

 

Thực hiện Công văn số 754/STNMT-KHTC ngày 05/5/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Laṇg Sơn về việc xây dựng kế hoạch và dư ̣toán ngân 

sách nhà nước năm 2022 và kế hoac̣h tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 

- 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.  

UBND huyện Cao Lôc̣ xây dựng Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh 

phí sự nghiệp bảo vê ̣môi trường như sau: 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN  

KINH PHÍ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 VÀ NĂM 2021  

 

1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên 

địa bàn huyện năm 2020 và năm 2021 

- Thực trạng công tác quản lý môi trường: Trong những năm qua tình hình 

thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện bước đầu có những 

chuyển biến tích cực, về tình hình thực hiện cơ chế chính sách, thể chế tổ chức 

triển khai từng bước được xây dựng và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế trên 

địa bàn, ý thức bảo vệ bảo vệ môi trường trong nhân dân trên địa bàn huyện đa ̃có 

sự chuyển biến. Từ năm 2020 đến nay, UBND huyện đã thẩm định và xác nhận kế 

hoạch bảo vệ môi trường của 12 dự án, công trình của các tổ chức cá nhân trên địa 

bàn huyện. 

- Hưởng ứng các ngày môi trường, ngày nước thế giới, ngày Khí tươṇg thế 

giới... UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu và ban hành kế 

hoạch phát động phong trào bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ, công chức và 

nhân dân trên địa bàn hưởng ứng ngày môi trường thế giới và ngày nước thế giới, 

kế hoạch được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các xã, thị trấn hưởng ứng mạnh 

mẽ bằng các hoạt động thiết thực như treo băng rôn, pano, áp phíc, phát tờ rơi, 

khơi thông cống rãnh, phát quang đường làng, ngõ xóm, quét dọn cơ quan, trồng 

thêm cây xanh... 

- Về tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường ở cấp huyện: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện thưc̣ 

hiêṇ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên điạ bàn. Tuy nhiên, lực 

lượng cán bộ chuyên trách thực hiện công tác bảo vê ̣môi trường ở cấp xã chưa 
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được bố trí mà chủ yếu là kiêm nhiệm, nên đã phần nào hạn chế công tác quản lý 

về bảo vệ môi trường trên địa bàn. 

- Sự phối hợp trong công tác quản lý môi trường: Thường xuyên giữ liên hệ 

với cơ quan chuyên môn cấp trên để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn về 

chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp với các tổ 

chức đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hôị Cưụ chiến binh, Đoàn 

thanh niên, …) để tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường; tổ chức kiểm tra, 

phối hợp thanh tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các 

dự án, công trình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; hướng dẫn về 

chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý môi trường cấp xã. 

- Tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016; Nghị 

quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 

của Chính phủ:  

UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 

28/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 

25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 

55/KH-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết 

số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 92-CTr/TU 

ngày 29/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đến các cấp, các 

ngành, các đơn vị trên địa bàn huyện; UBND huyêṇ đa ̃ban hành văn bản về việc 

tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; Quyết điṇh 

phê duyêṭ dư ̣toán thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường trên 

địa bàn huyện; Kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản 

lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Giải quyết những vấn đề cấp bách, nổi cộm 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và 

bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương; phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sản 

xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng môi trường ở các đô thị, khu vực đông dân 

cư; thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia về xây dựng nông thôn mới. 

  2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường và sử 

dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2020 và năm 2021 

- Tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường năm 2020 và ước thưc̣ hiêṇ năm 2021 

Thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2020 

đảm bảo theo kế hoạch đề ra và quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn 

ngân sách sự nghiệp môi trường theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC 

ngày 06/01/2017.  



3 

Ngân sách sự nghiệp môi trường được chi cho các hoạt động vệ sinh môi 

trường, tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường; hỗ trợ công tác thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải.  

Dự kiến mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2021: Dự kiến cuối tháng 12 năm 

2021 hoàn thành kế hoạch năm 2021: Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động 

tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường; thực hiện công tác thu gom, xử lý rác 

thải trên địa các xa,̃ thi ̣ trấn: Cao Lộc, Đồng Đăng, Hồng Phong, Phú Xá, Hợp 

Thành, Gia Cát, Tân Liên, Yên Trạch, khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị và xã Bảo 

Lâm (Cửa khẩu Pò Nhùng) đảm bảo vệ sinh môi trường; hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi 

trường các điểm phát sinh dịch bệnh, sự cố môi trường; tổ chức kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường; thực hiện hoàn 

thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xa ̃ Hơp̣ Thành, sử 

dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được giao. 

   - Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

bảo vệ môi trường  

* Thuận lợi:  

Luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ, chính 

quyền của tỉnh; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và 

Môi trường.  

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường ngày càng 

được hoàn thiện. Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực môi trường thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh được công bố, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục về môi trường.  

Nhận thức và trách nhiệm tham gia công tác bảo vệ môi trường của người 

dân ngày càng được nâng cao.  

* Khó khăn:  

Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được phân bổ còn hạn hẹp, không đủ 

để hỗ trợ cho công tác thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn toàn huyện và công tác 

tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện pháp luật về bảo vệ môi trường.  

Việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới: 

Kinh tế của các hộ gia đình ở khu vực nông thôn còn gặp khó khăn, môṭ số hô ̣chưa 

có điều kiện để xây dựng các công trình phụ đảm bảo vệ sinh môi trường; nhận thức 

của người dân về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới còn hạn 

chế, dẫn đến tình trạng ỷ lại, trông chờ sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước. 

- Kiến nghị và đề xuất: 

Qua việc thực hiện kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường năm 2020 và năm 2021, UBND huyện Cao Lôc̣ đề nghị UBND tỉnh Lạng 

Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hỗ trợ nguồn lực thực hiện tiêu chí môi 

trường trong xây dựng nông thôn mới và có kế hoạch bố trí kinh phí cho huyện 

thực hiện các nhiệm vụ sau:  
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- Tổ chức tập huấn nâng cao công tác quản lý môi trường cho cán bộ xã, thị 

trấn, đăc̣ biêṭ là tâp̣ huấn triển khai Luâṭ Bảo vê ̣môi trường số 72/2020/QH14.  

- Bổ sung thêm kinh phí hỗ trợ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên điạ 

bàn huyêṇ đảm bảo hoạt động hiệu quả. 

 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 VÀ KẾ 

HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 NĂM 2022 - 2024 TỪ 

NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

1. Kế hoạch bảo vệ môi trường 

1.1. Hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương  

Hỗ trơ ̣trang bi ̣bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo thưc̣ vâṭ cho môṭ số xa ̃trên điạ 

bàn.  

Tập trung hỗ trợ hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt đô thị tại các xa,̃ thi ̣ trấn: Cao Lộc, Đồng Đăng, Hồng Phong, Phú 

Xá, Hợp Thành, Gia Cát, Tân Liên, Yên Trạch, khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị và xã 

Bảo Lâm (Cửa khẩu Pò Nhùng).  

Hỗ trợ xử lý về ô nhiễm môi trường các điểm mắc dịch bệnh; Khắc phục một 

số điểm nóng về môi trường và các sự cố về môi trường.  

Kiểm tra, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.  

1.2. Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường  

Xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo 

thẩm quyền; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường.  

Lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước của khu dân 

cư, thôn, khu, khối phố; đặt tiêu chí bảo vệ môi trường là một trong các tiêu chí để 

đánh giá, xếp loại gia đình, làng bản, khu dân cư văn hóa.  

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón hóa học dùng trong nông nghiệp.  

Lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào các quy hoạch, kế hoạch, chương 

trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm, xem xét các nội dung 

bảo vệ môi trường trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường (các thủ tục về môi trường; thực hiện Bản cam kết 

bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản và Kế hoạch bảo vệ môi 

trường) đã được đăng ký, xác nhận.  

1.3. Quản lý chất thải  

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp 

chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.  
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Hỗ trợ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý giảm thiểu, chôn lấp chất thải 

thông thường; hỗ trợ trang bị các phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải; kiểm 

tra, giám sát hoạt động thu gom, vâṇ chuyển và xử lý rác thải, phòng ngừa nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.  

Khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải; tăng cường công 

tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tiết kiệm và 

hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

1.4. Bảo tồn đa dạng sinh học  

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật đa dạng sinh học và các văn bản hướng 

dẫn thi hành đến các cấp, các ngành trên địa bàn huyện thông qua các hoạt động 

truyền thông và các lớp bồi dưỡng.  

Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn sự xâm nhập của các sinh vật ngoại lai, sinh 

vật biến đổi gen gây ảnh hưởng xấu đến môi trường; nghiêm cấm việc săn bắt, 

kinh doanh các loài động vật hoang dã trái phép.  

Vận động nhân dân tham gia các dự án trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ các 

khu rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.  

1.5. Tăng cường năng lực quản lý môi trường  

Tăng cường năng lực tổ chức: Đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ cho 

công tác chuyên môn của Phòng Tài nguyên và Môi trường; tăng cường công tác 

tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý về môi trường cấp xã; hỗ trợ triển 

khai các hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ chức chính trị - xã hội và các 

đoàn thể trên địa bàn huyện; khuyến khích việc xây dựng và triển khai các mô hình 

tự quản về bảo vệ môi trường ở địa phương, khuyến khích phát triển mô hình xã 

hội hoá công tác bảo vệ môi trường.  

Hoạt động tuyên truyền: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vi ̣ liên quan tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lồng 

ghép tại các cuộc họp của khu dân cư, qua đó nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng 

đồng trong việc tham gia tích cực vào công tác bảo vệ môi trường bằng những 

hành động cụ thể, thiết thực.  

1.6. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường  

Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

thực hiện nếp sống văn hóa, thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể, thiết thực, 

phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: Tuyên truyền qua hệ thống loa 

phát thanh các xã, thị trấn, treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tại cơ quan, 

đơn vị, trường học, nơi công cộng, các đường phố chính, khu vực đông dân cư. 

2. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch Tài chính - Ngân 

sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 

2.1. Cơ sở lập dự toán  

Việc lập dự toán phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 

02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh 

phí sự nghiệp môi trường.  
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2.2. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch Tài chính - 

Ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ 

môi trường 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao về thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường trên địa bàn, UBND huyện Cao Lôc̣ xây dựng:  

- Dự toán ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường năm 2022 là 15.942.138.000 đồng (Mười lăm tỷ, chín trăm bốn mươi hai 
triêụ, môṭ trăm ba mươi tám nghìn đồng). 

- Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn 

kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường là 49.090.000.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ, 
không trăm chín mươi triệu đồng chẵn). 

(Chi tiết tại Phụ lục 02) 

Trên đây là nội dung kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và 

kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí 

sự nghiệp bảo vệ môi trường của UBND huyện Cao Lôc̣./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Sở TN&MT; 

- Chi cục BVMT; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, P VP HĐND-UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Phòng TN&MT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Maṇh Cường 
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