
Biểu số 2

ĐVT: Triệu đồng

Số 

TT
Nội dung

Dự toán 

được giao

I Số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 795                     

1.1 Lệ phí 540                     

Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản 480                    

Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển 60                      

1.2 Phí 255                     

a Các loại phí khai thác, sử dụng nguồn nước và xả nước thải 155                    

b Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 100                    

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại (kể cả tiết kiệm 40% để tạo nguồn cải cách 

tiền lương) 245                     

2.1 KP nhiệm vụ thường xuyên 245                     

a Các loại phí khai thác, sử dụng nguồn nước và xả nước thải 155                    

b Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 90                      

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 550                     

3.1 Lệ phí 540                     

Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản 480                    

Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển 60                      

3.2 Phí 10                       

Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 10                      

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 9.188                  

1 Chi quản lý hành chính 6.810                  

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5.234                  

 - Kinh phí khen thưởng 116                     

 - KP tiền lương và các khoản trích theo lương 4.038                  

 - KP hoạt động thường xuyên 972                     

 - KP tiết kiệm 10% CCTL tại đơn vị đối với kinh phí tự chủ 108                     

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.576                  

 - Hỗ trợ KP hoạt động đảng bộ cơ sở 72                       

 - Trang phục thanh tra 47                       

 - KP bồi dưỡng CB tiếp công dân , xử lý đơn thư 20                       

 - Hội đồng thẩm định khoáng sản 109                     

 - Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 171                     

 - KP mua sắm tài sản, máy móc thiết bị 229                     

 - KP chi sửa xe ô tô 49                       

 - Hỗ trợ chi nghiệp vụ chuyên môn 270                     

 - Hội thảo, mittinh, tuyên truyền về biển và hải đảo 180                     

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-STNMT ngày          tháng 01 năm 2021 của Sở Tài

 nguyên và Môi trường)



 - Phục vụ thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản 34                       

 - Hỗ trợ chi nghiệp vụ thanh tra và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao 157                     

 - Hỗ trợ CB công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công 6                         

 - Hội thảo, mittinh, tuyên truyền về TNN và KTTV 75                       

 - KP điều tra đánh giá kết quả kiểm soát soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo 90                       

 - KP bồi dưỡng cho các đối tượng được mời, triệu tập phối hợp tham gia tiếp

 công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 67                       

2 Chi sự nghiệp môi trường 900                     

 - KP nghiên cứu, điều tra kiểm soát nguồn thải trực tiếp gây suy thoái tài 

nguyên, ô nhiễm môi trường vùng biển ven bờ tỉnh BĐ 900                     

3 Chi sự nghiệp kinh tế 1.358                  

 - KP Điều tra, lập danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất 

và KV phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh BĐ 1.358                  

4 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 22                       

 - KP chi đào tạo 22                       

5

Sử dụng nguồn CCTL và nguồn thu lại đơn vị để chi trả lương cho số biên 

chế được UBND tỉnh giao 98                       
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