
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:     /QĐ-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn,  ngày    tháng  7  năm  2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách từ nguồn Trung ương hỗ trợ 

năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày07/6/2019 của UBND tỉnh về việc 

phân bổ kinh phí từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2019 cho ngân sách 

tỉnh để hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSD 

đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 

Căn cứ Quyết định số175/QĐ-STNMT ngày 18/6/2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước từ nguồn Trung ương 

hỗ trợ năm 2019 để thực hiện nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Na Rì; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 



 

Quyet dinh 

Điều 1.Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách từ nguồn Trung ương hỗ 

trợ năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, chi tiết theo biểu đính 

kèm Quyết định này. 

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tài 

nguyên và môi trường và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Như điều 3 ( t/h); 

- Sở Tài chính (b/c); 

- TT CNTT (đăng Website) 

Gửi bản điện tử: 

- Như điều 3 ( t/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Tài chính (b/c); 

- Lưu VT-KT(15 bản) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 

 

 



VP Sở (1036130) VP ĐK Đất đai (1030135)
TT Kỹ thuật TNMT 

(1128049)
TT CNTT (1096065)

A THU NGÂN SÁCH

I THU PHÍ, LỆ PHÍ

II Thu sự nghiệp từ các hoạt động dịch vụ -                              -                                 -                             -                            -                        

B CHI NGÂN SÁCH

III. Dự toán chi NSNN -                              

Trong đó: - Kinh phí thực hiện tự chủ -                              

                 - Kinh phí không thực hiện tự chủ -                              

1

Quản lý hành chính                                           

(Chương 426 Loại 340 Khoản 341) -                              

1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ -                              

Trong đó: Đã trừ KP tiết kiệm 10% thực hiện CCTL
-                              

1.2  Kinh phí không thực hiện tự chủ -                              

Trong đó: KP tiết kiệm 10% thực hiện CCTL

2  Sự nghiệp kinh tế ( C 426 L 280 K 332) -                              

2.1  Kinh phí thực hiện tự chủ -                              
Trong đó: Đã trừ KP tiết kiệm 10% thực hiện CCTL 
chi TX và 40% số thu dịch vụ -                              

2.2  Kinh phí không thực hiện tự chủ 5.945.313.400           5.945.313.400              

Trong đó: KP tiết kiệm 10% thực hiện CCTL

3

 Sự nghiệp môi trường 

( C 426 L250 K251, 271, 278) -                              

2.1  Kinh phí thực hiện tự chủ -                              

Trong đó: Đã trừ KP tiết kiệm 10% thực hiện CCTL 
chi TX và 40% số thu dịch vụ -                              

2.2  Kinh phí không thực hiện tự chủ -                              

Trong đó: KP tiết kiệm 10% thực hiện CCTL -                              

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SD NSNN giao dịch  KBNN Bắc Kạn  KBNN Bắc Kạn  KBNN Bắc Kạn  KBNN Bắc Kạn 

STT

PHỤ LỤC SỐ 01
CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NSNN TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2019

Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
( Kèm theo Quyết định số: 194/QĐ-STNMT ngày   01     tháng  7  năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung Tổng số

Chi tiết theo đơn vị



Đơn vị tính: Đồng

Nội Dung Tổng số

I. Tổng số thu, chi ngân sách về phí, lệ phí

III. Dự toán chi NSNN 5.945.313.400 

Trong đó: - Kinh phí thực hiện tự chủ 0 

                - Kinh phí không thực hiện tự chủ 5.945.313.400 

1. Quản lý hành chính ( C 426 L 340 - K 341 ) -                                              

1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ (13)

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

1.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ ( 12 )

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

2. Sự nghiệp kinh tế ( C426 L280 - K332 ) 5.945.313.400                             

2.1 Kinh phí thực hiện tự chủ (13)

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

2.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ ( 12 ) 5.945.313.400 

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

3. Sự nghiệp Môi trường ( C 426 - L250 - K251, 271, 278) 0 

3.1 Kinh phí thực hiện tự chủ (13)

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

3.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ ( 12 )

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

PHỤ LỤC 02

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2019

Đơn vị: VP Sở Tài nguyên và Môi trường

(Kèm theo Quyết định số: 194/QĐ-STNMT ngày  01 tháng  7 năm 2019 của 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn)

Mã ĐVQHNS: 1036130
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