
CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chương: 426

Số TT Nội dung Dự toán được giao Ghi chú

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

1 Số thu phí, lệ phí

1.2 Phí: 30,00

1.2.1
Phí thẩm định  cấp Giấy phép hoạt động đo đạc 

bản đồ
30,00

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 21,00

2.2 Chi quản lý hành chính 21,00

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 12,60

a.1
Phí thẩm định  cấp Giấy phép hoạt động đo đạc 

bản đồ
12,60

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 8,40

b.1
Phí thẩm định  cấp Giấy phép hoạt động đo đạc 

bản đồ
8,40

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 9,00

3.2 Phí 9,00

3.2.1
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc 

bản đồ
9,00

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 6.968,00

1 Chi hành chính nhà nước 2.944,00

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.404,00

Quản lý nhà nước. Trong đó: 2.404,00

  - Tiền lương và các khoản trích theo lương đối 

với biên chế được giao
1.690,00

  - Tiền lương và các khoản trích theo lương đối 

với hợp đồng theo NĐ 68
138,00

  - Kinh phí hoạt động 518,00

  - Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị 

đối với kinh phí tự chủ
58,00

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 540,00

  - Hỗ trợ chi hoạt động chuyên môn 90,00

  - Xác định giá đất cụ thể 340,00

  - Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị 110,00

2 Chi sự nghiệp kinh tế 3.979,00

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 3.979,00

  - Thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể 1.620,00

  - Lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Định giai 

đoạn 2021-2025
2.359,00

3 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 45,00

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CCQLĐĐ ngày      tháng 12 năm 2021 của Chi cục Quản 

lý đất đai)

Đvt: Triệu đồng



Số TT Nội dung Dự toán được giao Ghi chú

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 45,00

   - Kinh phí tập huấn nghiệp vụ 45,00

4

Sử dụng nguồn cải cách tiền lương và nguồn 

thu tại đơn vị để chi trả lương cho số biên chế 

được UBND tỉnh giao

96,00
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