
  ĐV tính: triệu đồng

1 2 3 4=5+6+… 5

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 15.315 15.315 235

II Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại 13.004 13.004 64

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nƣớc 2.311 2.311 171

B Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 45.935 33.043 22.505

I Nguồn ngân sách trong nƣớc 45.935 33.043 22.505

1 Chi quản lý hành chính 10.052 10.052 5.009

a.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8.064 8.064 3.835

a.2 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 764 764 405

a.3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.224 1.224 769

Bổ sung chế độ Lễ, tết nguyên đán 98 98 43

Kinh phí tập huấn và kiểm tra khoáng sản 126 126 126

Trang phục thanh tra và kinh phí tiếp công dân 65 65 65

Tổ chức các đoàn thanh kiểm tra 45 45 45

Thay mặt UBND tỉnh tham gia phiên tòa hành chính 45 45 45

Tổ chức đối thoại doanh nghiệp 11 11 11

Tổ chức hội nghị tọa đàm bình đẳng giới 10 10 10

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi QĐ 

29/2014/QĐ-UBND) 27 27 27

Các hoạt động công tác giá đất 136 136 136

Kinh phí kiểm tra định kỳ hoạt động tài nguyên nước 45 45 45

Tuyên truyền ngày nước, KTTG 54 54 54

Tập huấn phổ biến VBQPPL mới ban hành cho các tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tài nguyên 

nước 45 45 45

Hoạt động ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu và các 

hoạt động khác có liên quan đến biến đổi khí hậu 27 27 27

Đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai TTLT 39/2011/TTLT-

BTNMT-BTC ngày 15/11/2011 90 90 90

Kinh phí mua sắm tài sản (máy photocopy) 50 50

Tổ chức tuần lễ biển đảo 108 108

Thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển 49 49

Số 

TT 
Nội dung

Tổng số

đƣợc giao

Tổng số đã

phân bổ

Văn phòng

 Sở

  Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng

 Chƣơng: 426

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-STNMT  ngày...…/...…/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường )

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐƢỢC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC năm 2020



Số 

TT 
Nội dung

Tổng số

đƣợc giao

Tổng số đã

phân bổ

Văn phòng

 Sở

Kinh phí phục vụ hoạt động giao khu vực biển ( theo 

Nghị định 51/20124/NĐ-CP) 99 99

Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, 

thu hồi giấy phép nhận chìm ở biển theo Nghị định 

40/2016/NĐ-CP 49 49

Hội Nghị phổ biến kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển 

đảo và kinh tế biển 45 45

2 Chi hoạt động kinh tế 22.965 22.965 17.496

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.570 4.570

2.2 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 305 305

2.3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 594 594

Bổ sung chế độ Lễ, tết nguyên đán 235 235

Chi lương bảo vệ các khu đất 180 180

Kinh phí phòng máy chủ Sở TN&MT 18 18

Vận hành và duy trì bản đồ trực tuyến 90 90

Duy trì và phát triển hoạt động cổng TTĐT 54 54

Kinh phí thống kê đất đai cấp tỉnh 17 17

2.4

Lĩnh vực đất đai ( kinh phí đo đạc, lập bản đồ, kiểm kê 

đất đai) 13.500 13.500

2.5 Lĩnh vực khoáng sản 396 396

2.6 Lĩnh vực nước, khí tượng thủy văn 900 900

2.7 Lĩnh vực biển đảo 2.700 2.700

3 Chi sự nghiệp môi trƣờng 12.918 26

3.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 26 26

Bổ sung chế độ Lễ, tết nguyên đán 26 26

3.2 Hoạt động môi trường 12.892



1 2

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nƣớc

B Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc

I Nguồn ngân sách trong nƣớc

1 Chi quản lý hành chính

a.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

a.2 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương

a.3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

Bổ sung chế độ Lễ, tết nguyên đán

Kinh phí tập huấn và kiểm tra khoáng sản

Trang phục thanh tra và kinh phí tiếp công dân

Tổ chức các đoàn thanh kiểm tra

Thay mặt UBND tỉnh tham gia phiên tòa hành chính

Tổ chức đối thoại doanh nghiệp

Tổ chức hội nghị tọa đàm bình đẳng giới

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi QĐ 

29/2014/QĐ-UBND)

Các hoạt động công tác giá đất

Kinh phí kiểm tra định kỳ hoạt động tài nguyên nước

Tuyên truyền ngày nước, KTTG

Tập huấn phổ biến VBQPPL mới ban hành cho các tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tài nguyên 

nước

Hoạt động ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu và các 

hoạt động khác có liên quan đến biến đổi khí hậu

Đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai TTLT 39/2011/TTLT-

BTNMT-BTC ngày 15/11/2011

Kinh phí mua sắm tài sản (máy photocopy)

Tổ chức tuần lễ biển đảo

Thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển

Số 

TT 
Nội dung

  Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng

 Chƣơng: 426

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-STNMT  ngày...…/...…/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường )

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐƢỢC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC năm 2020

  ĐV tính: triệu đồng

6 7 8 9

1.050

638

412 0 0 0

1.550 1.907 1.586 3.601

1.550 1.907 1.586 3.601

1.550 1.907 1.586

1.479 1.651 1.099

51 185 123

20 71 364 0

20 21 14

50

108

49

Chi cục 

Bảo vệ Môi 

trƣờng

Chi cục  

Quản lý 

Đất đai

Chi cục  

Biển và 

Hải đảo

Trung tâm 

Phát triển 

Quỹ đất



Số 

TT 
Nội dung

Kinh phí phục vụ hoạt động giao khu vực biển ( theo 

Nghị định 51/20124/NĐ-CP)

Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, 

thu hồi giấy phép nhận chìm ở biển theo Nghị định 

40/2016/NĐ-CP

Hội Nghị phổ biến kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển 

đảo và kinh tế biển

2 Chi hoạt động kinh tế 

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

2.2 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương

2.3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

Bổ sung chế độ Lễ, tết nguyên đán

Chi lương bảo vệ các khu đất

Kinh phí phòng máy chủ Sở TN&MT

Vận hành và duy trì bản đồ trực tuyến

Duy trì và phát triển hoạt động cổng TTĐT

Kinh phí thống kê đất đai cấp tỉnh

2.4

Lĩnh vực đất đai ( kinh phí đo đạc, lập bản đồ, kiểm kê 

đất đai)

2.5 Lĩnh vực khoáng sản

2.6 Lĩnh vực nước, khí tượng thủy văn

2.7 Lĩnh vực biển đảo

3 Chi sự nghiệp môi trƣờng

3.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

Bổ sung chế độ Lễ, tết nguyên đán

3.2 Hoạt động môi trường

Chi cục 

Bảo vệ Môi 

trƣờng

Chi cục  

Quản lý 

Đất đai

Chi cục  

Biển và 

Hải đảo

Trung tâm 

Phát triển 

Quỹ đất

99

49

45

0 0 0 3.601

3.212

152

237

57

180



1 2

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nƣớc

B Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc

I Nguồn ngân sách trong nƣớc

1 Chi quản lý hành chính

a.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

a.2 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương

a.3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

Bổ sung chế độ Lễ, tết nguyên đán

Kinh phí tập huấn và kiểm tra khoáng sản

Trang phục thanh tra và kinh phí tiếp công dân

Tổ chức các đoàn thanh kiểm tra

Thay mặt UBND tỉnh tham gia phiên tòa hành chính

Tổ chức đối thoại doanh nghiệp

Tổ chức hội nghị tọa đàm bình đẳng giới

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi QĐ 

29/2014/QĐ-UBND)

Các hoạt động công tác giá đất

Kinh phí kiểm tra định kỳ hoạt động tài nguyên nước

Tuyên truyền ngày nước, KTTG

Tập huấn phổ biến VBQPPL mới ban hành cho các tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tài nguyên 

nước

Hoạt động ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu và các 

hoạt động khác có liên quan đến biến đổi khí hậu

Đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai TTLT 39/2011/TTLT-

BTNMT-BTC ngày 15/11/2011

Kinh phí mua sắm tài sản (máy photocopy)

Tổ chức tuần lễ biển đảo

Thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển

Số 

TT 
Nội dung

  Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng

 Chƣơng: 426

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-STNMT  ngày...…/...…/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường )

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐƢỢC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC năm 2020

10 11 12

30 14.000

18 12.284

12 1.716 0

1.695 173 26

1.695 173 26

0 0 0

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin

VP đăng 

ký đất 

đai

TT Quan 

trắc môi 

trƣờng



Số 

TT 
Nội dung

Kinh phí phục vụ hoạt động giao khu vực biển ( theo 

Nghị định 51/20124/NĐ-CP)

Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, 

thu hồi giấy phép nhận chìm ở biển theo Nghị định 

40/2016/NĐ-CP

Hội Nghị phổ biến kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển 

đảo và kinh tế biển

2 Chi hoạt động kinh tế 

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

2.2 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương

2.3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

Bổ sung chế độ Lễ, tết nguyên đán

Chi lương bảo vệ các khu đất

Kinh phí phòng máy chủ Sở TN&MT

Vận hành và duy trì bản đồ trực tuyến

Duy trì và phát triển hoạt động cổng TTĐT

Kinh phí thống kê đất đai cấp tỉnh

2.4

Lĩnh vực đất đai ( kinh phí đo đạc, lập bản đồ, kiểm kê 

đất đai)

2.5 Lĩnh vực khoáng sản

2.6 Lĩnh vực nước, khí tượng thủy văn

2.7 Lĩnh vực biển đảo

3 Chi sự nghiệp môi trƣờng

3.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

Bổ sung chế độ Lễ, tết nguyên đán

3.2 Hoạt động môi trường

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin

VP đăng 

ký đất 

đai

TT Quan 

trắc môi 

trƣờng

1.695 173 0

1.358

153

184 173

22 156

18

90

54

17

26

26

26


