
Biểu số 3
  SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        KHỐI VĂN PHÒNG SỞ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
( Kèm theo quyết định số         /QĐ-STNMT ngày        tháng  10 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

           Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân
sách Nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-NTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ
chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
NĂM 2022

ƯỚC THỰC
HIỆN 9

THÁNG ĐẦU
NĂM 2022

Ước thực
hiện/ dự toán

năm 2022
( Tỷ lệ %)

Ước thực hiện
năm nay so với
cùng kỳ năm

trước
 (Tỷ lệ %)

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1 Số thu phí, lệ phí 289.4 28.970 10.01 13.8

1.1 Lệ phí 180 - - -
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 180 - - -

1.2 Phí 109.3500 28.970 26.49 52.48
Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt, nước
dưới đất 26.7 13.0 48.69 44.1
Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước 7.7 4.40 57.52 32.2
Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 60.0 - - -
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ 15.0 11.570 77.13 96.0

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 88.55 - - -
2.1 Chi sự nghiệp
2.2 Chi quản lý hành chính 88.55 - - -

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 88.55 - - -
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - - -

3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 200.81 8.691 4.33 4.600
3.1 Lệ phí 180.0 - - -

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 180.0 - - -
3.2 Phí 20.81 8.691 41.77 97.38

Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt, nước
dưới đất 8.01 3.90 48.69 44.1

Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước 2.30 1.32 57.52 32.2

Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 6.00 - 0.00 -

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ 4.50 3.471 77.13 96.017

II Dự toán chi ngân sách Nhà nước 18,986.103 10,151.921 53.470 259.981

1 Chi quản lý hành chính( 341) 7,642 4,826.168 63.153 166.94

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7,642 4,826.168 63.153 102.41

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

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề( 085) 200 9.810 4.905 -

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 200 9.810 4.905

3 Chi hoạt động kinh tế( 332) 4,898.458 546.901 11.165 81.495
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3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4,898.458 546.901 11.165 47.016

4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường( 278) 6,245.645 4,769.0422 76.36 1,076.81

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 6,245.645 4,769.042 76.36 1,076.814

5 Chương trình mục tiêu quốc gia ( 278-mã 00749) -

6
Chi điều tra quan trắc và phân tích môi trường
(251) - - -

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên - -
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