
ĐVT: Triệu đồng

Kinh 

phí tự 

chủ

Kinh phí 

không tự 

chủ

TỔNG SỐ 18,379 0 18,379

I Chi quản lý hành chính 945 0 945

1
Văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường (Mã QHNS 1007224, 

Chương 426, Loại 340, Khoản 341)
648 0 648

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 648 648

 - Kinh phí tập huấn và kiểm tra khoáng sản 90 90

 - Trang phục thanh tra và kinh phí tiếp công dân 60 60

 - Tổ chức các đoàn thanh kiểm tra 45 45

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

 - Tổ chức đối thoại doanh  nghiệp 9 9

 - Tổ chức hội nghị tọa đàm Bình đẳng giới 3 3

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

29/2014/QĐ-UBND)
10 10

 - Các hoạt động công tác giá đất 137 137

 - Kinh phí kiểm tra định kỳ hoạt động tài nguyên nước 36 36

 - Tuyên truyền ngày nước, KTTG 18 18

 - Tập huấn phổ biến VBQPPL mới ban hành cho các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến hoạt động tài nguyên nước
18 18

 - 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

 - 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

60 60

 - Kinh phí thực hiện nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở 

TNMT
90 90

3
Chi cục Quản lý đất đai (Mã QHNS 1101499, Chương 426, 

Loại 340, Khoản 341)
18 0 18

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 18 18

 - Tập huấn nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013 ban hành 

trong năm 2017
18 18

4
Chi cục biển, hải đảo (Mã QHNS 1112538, Chương 426, Loại 

340, Khoản 341)
279 0 279

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 279 279

 - Tổ chức tuần lễ biển đảo 63 63

 - Thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm môi 

trường biển 
45 45

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

51/2014/NĐ-CP)
54 54

 - 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
45 45

 - Hội nghị tập huấn về QLTH tài nguyên và môi trường vùng bờ 36 36

PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN
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 - Hội nghị phổ biến kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo và 

kinh tế biển 
36 36

II Chi sự nghiệp kinh tế 17,434 0 17,434

2
Trung tâm công nghệ thông tin  (Mã QHNS 1040172, 

Chương 426, Loại 280, Khoản 332)
64 0 64

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 64 64

 - Kinh phí phòng máy chủ Sở TN&MT 10 10

 - Duy trì và phát triển hoạt động cổng thông tin điện tử 54 54

4
Văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường (Mã QHNS 1007224, 

Chương 426, Loại 280, Khoản 332)
17,370 17,370

Kinh phí sự nghiệp kinh tế

 - Lĩnh vực đất đai (kinh phí đo đạc, lập bản đồ, kiểm kê đất đai) 15,840 15,840

 - Lĩnh vực khoáng sản 450 450

 - Lĩnh vực nước, khí tượng thủy văn 900 900

 - Xây dựng phần mềm và CSDL cung cấp bản đồ trực tuyến 180 180


