
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Chương: 426

Văn phòng Sở
Văn phòng 

Đăng ký đất đai

Trung tâm Kỹ 

thuật tài nguyên và 

môi trường

1 2 3 4 5=4-3 6 7 9

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí -                         -                        -      

I Số thu phí, lệ phí 2.084.507.500 2.084.507.500 -      855.986.000                 1.228.521.500    -                         

1  Lệ phí 418.432.500 418.432.500 -      133.000.000                 285.432.500       -                         

* VP Sở TNMT -                         -                        -      

Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản 133.000.000 133.000.000 -      133.000.000                 

* VP Đăng ký đất đai -                         -                        -      

Lệ phí cấp GCNQSD đất, QSHNO, TS gắn liền với 

đất
285.432.500 285.432.500 -      285.432.500       

2 Phí 1.666.075.000 1.666.075.000 -      722.986.000                 943.089.000       -                         

* VP Sở TNMT -                         -                        -      

Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 43.638.000 43.638.000 -      43.638.000                   

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ 

lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí TĐ hồ 

sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

17.050.000 17.050.000 -      17.050.000                   

Phí thẩm định cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ 16.080.000 16.080.000 -      16.080.000                   

Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công 

chức, viên chức
13.000.000 13.000.000 -      13.000.000                   

Phí BVMT đối với nước thải CN 475.718.000 475.718.000 -      475.718.000                 

Phí thẩm định báo cáo ĐTM 157.500.000 157.500.000 -      157.500.000                 

* VP Đăng ký đất đai -                         -                         -      

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 41.200.000 41.200.000 -      41.200.000         

Phí thẩm định hồ sơ cấp GCN QSD đất 681.949.500 681.949.500 -      681.949.500       

Phí đăng ký giao dịch đảm bảo 219.939.500 219.939.500 -      219.939.500       

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 1.149.033.574 1.149.033.574 -                        167.076.289           981.957.285                              -     

1 Chi sự nghiệp kinh tế 981.957.285 981.957.285 -                                        -             981.957.285                              -     

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -                         -                         -      

VP Đăng ký đất đai 981.957.285 981.957.285 -              981.957.285   

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -                         -                         -      

2 Chi quản lý hành chính 167.076.289 167.076.289 -      167.076.289 -                       -                         

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

VP Sở TNMT 167.076.289 167.076.289 -      167.076.289

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -                         -                        -      

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 709.266.300 709.266.300 -      423.833.800 285.432.500 -                         

I Lệ phí 418.432.500 418.432.500 -      133.000.000                 285.432.500       -                         

1 VP Sở TNMT 0 0 -      

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu

 báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

( Kèm theo Quyết định số ....................../QĐ-STNMT ngày ............tháng 7 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn)

Biểu số 4

ĐVT: Đồng

Chênh 

lệch

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc



Văn phòng Sở
Văn phòng 

Đăng ký đất đai

Trung tâm Kỹ 

thuật tài nguyên và 

môi trường

Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu

 báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh 

lệch

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc

Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản 133.000.000 133.000.000 -      133.000.000                 

2 VP Đăng ký đất đai 0 0 -      

Lệ phí cấp GCNQSD đất, QSHNO, TS gắn liền với 

đất
285.432.500 285.432.500 -      285.432.500       

II Phí 290.833.800 290.833.800 -      290.833.800                 -                       -                         

1 VP Sở TNMT -                         -                         -      

Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 3.105.800 3.105.800 -      3.105.800                     

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ 

lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí TĐ hồ 

sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

2.430.000 2.430.000 -      2.430.000                     

Phí thẩm định cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ 11.080.000 11.080.000 -      11.080.000                   

Phí BVMT đối với nước thải CN 260.295.000 260.295.000 -      260.295.000                 

Phí thẩm định báo cáo ĐTM 13.923.000 13.923.000 -      13.923.000                   

2 VP Đăng ký đất đai -                         -                         -      

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

Phí thẩm định hồ sơ cấp GCN QSD đất -                         -                         -      

Phí đăng ký giao dịch đảm bảo -                         -                         -      

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 35.131.367.606 35.131.367.606 -                   27.113.418.954        7.047.275.652              970.673.000   

I Chi quản lý hành chính 5.898.338.512 5.898.338.512 -                     5.898.338.512                            -                                -     

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5.539.695.512 5.539.695.512 -      5.539.695.512              

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 358.643.000         358.643.000         -      358.643.000                 

II Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế 26.218.872.646 26.218.872.646 -                   19.171.596.994        7.047.275.652                              -     

1
Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế 

( VP Sở)
19.171.596.994 19.171.596.994 -                   19.171.596.994                            -     

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 -      

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 19.171.596.994 19.171.596.994 -      19.171.596.994            

2
Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế

 ( VPĐK)
7.047.275.652 7.047.275.652 -                                        -          7.047.275.652   

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.805.020.000 4.805.020.000 -           4.805.020.000   

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.242.255.652 2.242.255.652 -           2.242.255.652   

III Chi sự nghiệp môi trường 3.014.156.448 3.014.156.448 -                     2.043.483.448                            -                970.673.000   

1 Chi sự nghiệp môi trường ( VP Sở) 2.043.483.448 2.043.483.448 -                     2.043.483.448                            -     

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 -      

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.043.483.448 2.043.483.448 -      2.043.483.448              

2 Chi sự nghiệp môi trường (TTKT) 970.673.000 970.673.000 -      -                                                          -     970.673.000          

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 -      

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 970.673.000 970.673.000 -      970.673.000          


