
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Bình Định

Chƣơng: 426

I SỐ THU CHI: LỆ PHÍ, PHÍ 350 350 0 315 35 0

1 Số thu phí, lệ phí 350 350 0 315 35 0

1.1 Lệ phí 0 0 0 0 0 0

1.2 Phí 350 350 0 315 35 0

a
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công 

nghiệp
30 30 30

b
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường
300 300 300

c
Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi 

trường
-15 -15 -15

d
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất
30 30 30

e
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản 

đồ
5 5 5

2 Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại 309 309 0 294 15 0

Chi quản lý hành chính 309 309 0 294 15 0

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 309 309 294 15

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                 -     0

3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nƣớc 41 41 0 21 20 0

3.1 Lệ phí 0 0 0 0 0 0

3.2 Phí 41 41 0 21 20 0

a
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công 

nghiệp
23 23 23

b
Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi 

trường
-2 -2 -2

c
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất
18 18 18

d
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản 

đồ
2 2 2

II CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG -885 -885 -347 0 -273 -265

1 Chi quản lý hành chính -273 -273 0 0 -273 0

  - Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0 0 0

 - Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ. Trong 

đó:
-273 -273 0 0 -273 0

 + Thuê tư vấn xác định giá đất -273 -273 0 -273

2 Sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng -347 -347 -347 0 0 0

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -347 -347 -347 0 0 0

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0 0 0

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -347 -347 -347 0 0 0

 + Nghiệp vụ bảo vệ môi trường và giám sát môi 

trường, đa dạng sinh học: Điều tra, đánh giá sức 

chịu tải ô nhiễm của các nguồn nước làm cơ sở 

cho việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

-347 -347 -347

Phụ lục

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƢỢC GIAO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-STNMT ngày           tháng              năm 2020 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định)

TT NỘI DUNG CHI

Tổng số dự 

toán đã phân 

bổ

Trung tâm 

Quan trắc tài 

nguyên và môi 

trƣờng

Chi cục Bảo vệ 

môi trƣờng

Chi cục Quản 

lý đất đai

Tổng số dự 

toán đã giao

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

ĐVT: Triệu đồng

1



TT NỘI DUNG CHI

Tổng số dự 

toán đã phân 

bổ

Trung tâm 

Quan trắc tài 

nguyên và môi 

trƣờng

Chi cục Bảo vệ 

môi trƣờng

Chi cục Quản 

lý đất đai

Tổng số dự 

toán đã giao

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0 0 0

3 Sự nghiệp kinh tế -265 -265 0 0 0 -265

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -265 -265 0 0 0 -265

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0 0 0

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -265 -265 0 0 0 -265

 + Kinh phí xây dựng các phần mềm; cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh
-235 -235 -235

 + Kinh phí sửa chữa nhà làm việc -30 -30 -30

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0 0 0
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