
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /QĐ-STNMT Nam Định, ngày      tháng 03  năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022  

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

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 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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 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 2599/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc bổ sung kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

để cấp cho Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất và thu hồi kinh 

phí đã tạm ứng tại Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Phương án số 809/PA-STNMT ngày 24 tháng 3 năm 2022 về hiệp 

y phương án phân bổ dự toán chi NSNN năm 2022; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường (theo biểu số 1 đính kèm). 

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

Điều 3. Chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu và 

Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan thuộc Sở thực hiện Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 

- Sở Tài chính; 

- Như điều 3; 

- Website của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 



Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chương: 426 

      

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO TRONG NĂM CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-STNMT ngày        tháng 3 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

        

 Đơn vị tính: 1.000 đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Tổng số 

được giao 

Tổng số 

đã phân 

bổ 

Trong đó 

Văn 

phòng Sở 

Chi cục 

BVMT 

TT Kỹ 

thuật và 

CNĐC 

Văn 

phòng 

ĐKĐĐ 

TT Thông 

tin, dữ 

liệu và 

Phát triển 

quỹ đất 

TT Quan 

trắc và 

Phân tích 

TNMT 

II 
Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 

2022 
138.000 138.000     138.000  

1 Chi quản lý hành chính         

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         

2 Chi sự nghiệp đào tạo         

2.2 
Kinh phí thường xuyên không  giao tự 

chủ 
        

3 
Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài 

nguyên) 
138.000 138.000     138.000  

 3.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ         

 3.2 
Kinh phí thường xuyên không  giao tự 

chủ 
138.000 138.000     138.000  

4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường         

 4.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ         

 4.2 
Kinh phí thường xuyên không  giao tự 

chủ 
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