
Biểu số: 04

I Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 5.899.444.488 5.899.444.488

A Tổng số thu 5.899.444.488 5.899.444.488

1  Số thu phí, lệ phí 982.240.500 982.240.500

1.1 Lệ phí 283.458.000 283.458.000

Lệ phí cấp GCNQSD đất, QSHNO, TS gắn liền 

trên đất 283.458.000 283.458.000

1.2 Phí 698.782.500 698.782.500

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 30.000.000 30.000.000

Phí thẩm định hồ sơ cấp GCN QSD đất 501.884.000 501.884.000

Phí đăng ký giao dịch đảm bảo 166.898.500 166.898.500

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 4.917.203.988 4.917.203.988

B Tổng số chi 5.391.822.757 5.391.822.757

1 Chi từ nguồn thu phí được để lại 966.339.169 966.339.169

Chi trực tiếp phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí 456.592.421 456.592.421

Tạo nguồn cải cách tiền lương 509.746.748 509.746.748

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 4.425.483.588 4.425.483.588

Chi hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 4.425.483.588 4.425.483.588

C Số thu nộp NSNN 775.178.400 775.178.400

1  Số lệ phí nộp NSNN 283.458.000 283.458.000

Lệ phí cấp GCNQSD đất, QSHNO, TS gắn liền 

trên đất 283.458.000 283.458.000

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 491.720.400 491.720.400

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 5.334.400.000 5.334.400.000

1 Chi hoạt động kinh tế 5.334.400.000 5.334.400.000

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.106.400.000 4.106.400.000

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.228.000.000 1.228.000.000

Ghi chú:

 - Tạo nguồn cải cách tiền lương từ hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ năm 2020: 509.286.000 đồng

 - Số tạo nguồn cải cách tiền lương chuyển sang năm 2021: 1.553.356.784 đồng

 - Số thu phí, lệ phí được để lại chuyển sang năm 2021: 374.916.174 đồng

          ĐV tính: đồng

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-VPĐK ngày    /     /2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn)

 - Nội dung chi hoạt động SX, cung ứng dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp: 3.152.269.988 đồng + 1.273.213.600 
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 - Tạo nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại năm 2020: 279.513.000 đồng
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