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A A A A

QUETD!NH
A Ve viçc cong bo cong khai phan bo, dieu chinh, bo sung dy toan ngan sach 

nãm 2021 cüa các don v' trirc thuc S& Tài nguyen và Môi trirô'ng 

GIAM DOC SO TA! NGUYEN vA MO! TR!JONG 

Can thNghj djnh so' 163/2016/ND-cF ngày 21 tháng 12 nám 2016 cia 
ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu cüa Luat  Ngán sách nhà nzthc; 

Can ci Thông tu so' 61/201 7/TT-BTC ngày 15 tháng 6 nám 2017 cüa Bó 
Tài chInh hu'&ng dan thicc hin cong khai ngánsách dOi vó'i do'n vj dr toán ngân 
sách, các tO chá'c duvc ngán sách nhà nzthc hO trcl; 

Gán ci Quyet djnh so' 61 7/QD-UBND ngày 06/4/2021; Quyett dlnh  so' 
908/QD-UBND ngày 1 7/5/2021 cüa UBND tinh Scm La; Quyêt djnh sO 682/QD-
UBNDngày 14/4/2021, Quyêt djnh sO 11 74/QD-UBND ngày 08/6/2021; Quyet 
cl/nh sO 1298/QD-UBND này 15/6/20201; Quyet cl/nh sO 1869/QD-UBND ngày 
04/8/2021; Quyêt cl/nh sO 2102/QD-UBND ngày 30/8/2021; Quyet cl/nh so 
2236/QD-UBND ngày 14/9/2021 cña UBND tinh San La ye vic pM duyt hO 
sung dii' toán kinh phi nám 2021 cho Sá Tài nguyen và MOi trwàng; 

Can cá' Quyé't cl/nh sO' 30/2018/QD-UBND ngày 16/10/201,8 ca UBND 
tinh San La ye vic quy cl/nh chic näng nhim viii, quyên hgn, co' cáu tO chic cia 
Sà Tài nguyen và Môi trwàng tinh San La, 

C'àn ciè các Quyé't cl/nh cia S& Tài nguyen và MOi tru'àng v viçc phân ho', 
hO sung dy' toán kinh phi näm 2021: sO 128/QD-STNMT ngày 20/5/2021, so 
129/QD-STNMT ngày 20/5/2021, so 161/QD-STNMT ngày 11/6/2021, so 
162/QD-STNMT ngày 11/6/2021, so 173/QD-STNMT ngày 17/6/2021, so 
236/QD-STNMT ngày 05/8/2021; sO 288/QD-STNMT ngày 31/8/2021; sO 
31 7/QD-STNMT ngày 21/9/2021; 

Xét d nghj cia Chánh Van phông SO', 

QUYET DjNH: 

Diêu 1. Cong b cong khai phân b, diu chinh, b sung dir toán ngân 
sách näm 2021 cüa các dorn vi trirc thuc Sâ Tài nguyen và Môi tnrng. 

(Theo biu dInh kern). 
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Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tir ngày k. 
Diu 3. Chánh van phông Si, các dmi vi dir toán trirc thuc S& Tài 

nguyen và Môi truôrng to chirc thirc hin cong khai Quyet djnh nàyi. 

No'i nhin: 
- Sâ Tài chInh (b/c); 
-NhixDiêu3; 
-BGDSô; 
- TTCNTF(Công khai trén cng thông tin cüa 
So); 
- Ltru: VT, VP, 

GIAM DOC 

 

Nguyen Dàc Liic 



DU' TOAN THU - CHI NGAN SACH DIfC GIAO vA PHAN BO CHO CAC DN V TRtC THUQC NAM 2021 
(Dtr toán giao bi sung) 

(Kern theo Quyet djnh s 31 7/QD-STNMT ngày 21/9/2021 cza Sà Tài nguyen và Môi tru&ng,) 
(Dung cho don vj dij toán ngân sách cAp I/dcm vj dLr toán ngân sách cAp trén) 

DVtInh: triéu ddng 

S TT Ni (lung 
Tong so 

du'o'c giao 

Tôngs6 
dã phãn 

ho 

Trong dé 

So 
I1, 1v1I 

Trung 
tam 

Quan 
, 

trac 
TNMT 

TT Phát 
. 

trien quy 
dat 

TT Cong 
nghç TT 
TNMT 

VAn phàng 
Bang ky 
dat dat 

I Tng st thu, clii, nip ngAn sách phi, 1 phI - 
- - - - - 1 S6 thu phi, l phi - - 

1.1 Lphi - - 
1.2 Phi - - 
1.3 ThuxCrphtviphnihànhchmnh - - 
1.4 Thu sir nghip khác - - 
2 Clii tir ngun thu phi diroc d Ii - - - - - - - - 

2.1 Chi sir nghip  - - 
a KinhphInhimviithuingxuyén - - 
b Kinh phi nhim vij không thu?mg xuyên - - 

2.2 Chi quãn l' hành chinh - - 
a Kinh phi thirc bin ch d tir chü - - 
b Kinh phI không thirc hin the d tr chü - - 
3 S phi, 1 phi np NSNN - - - - - - - 

3.1 Lphi - - 
3.2 Phi - - 
3.3 Thu xix pht vi phm hành chInh - - 
3.4 Hot dng sr nghip - - 
H Dir tom chi ngân sách nhà nurc 3.202,2 3.202,2 3.274,2 - (4,0) (0,7) (67,3) 
1 Chi quãn 1' hành chInh 3.241,9 3.241,9 3.299,2 - (2,0) (0,7) (54,6) 

Page 1 



S TT Nôi dung 
Tong ° 

dmcgiao 

Tong so 
dA phãn 

bo 

Trong do 

So 
TNMT 

Trung 
tam 

Quan 
trac 

TNMT 

TT Phát 
. trien quy 
dat 

TT Cong 
nghe TT 
TNMT 

Van phOng 
Bang ky 
dat dai 

1.1 
Dr toán diu chinh giám (Tit kim chi them 
theo QD s6 219/QD-STNMT ngày 23/7/2021 
cüa Sâ Tài nguyen và Môi tnrO'ng) 

(111,8) (111,8) (54,6) (2,0) (0,7) (54,6) 

1.2 3.353,8 3.353,8 3.353,8 - 
(12,7) 6 Chi hot dng kinh t (39,7) (39,7) (25,0) - (2,0) - 

6.1 Kinh phi nhim vv thtrông xuyên (3 9,7) (3 9,7) (25,0) - (2,0) - (12,7) 
Di.r toán giao bsung (Ki&n kê) - - 

(12.7) 
Dir toan theu chinh giám (Tiet kiçm chi them 
theo QD s6 219/QD-STNMT ngày 23/7/202 1 
cüa So Tài nguyen và Môi tru&ng) 

(39,7) (39,7) (25,0) (2,0) 

6.2 Kinh phi nhim vii không thuOrng xuyén - -- 
7 Chi si nghip bào v môi tru&ng - - 

7.1 Kinh phi nhim vi thuOng xuyên - - 
7.2 Kinh phi nhim vu không thithng xuyên - - 
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