
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG  

 
Số              /QĐ-SXD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Bắc Kạn, ngày        tháng12 năm 2020   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước  

được giao năm 2021 
 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN 
 

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 số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 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; Thông tư số 90/2018/TT-BTC 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; 

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ- UBND ngày 15/12/2020  của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 

được giao năm 2021 (theo các biểu chi tiết đính kèm). 

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

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng nghiệp vụ 

có liên quan thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Sở Tài Chính; KBNN; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các đơn vị trực thuộc;  

- Trang TT điện tử SXD. 

Gửi bản giấy: 

- Sở Tài Chính; KBNN; 

 - Lưu: VT-KT-VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lèng Văn Chiến 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx


SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN   Mẫu biểu số 01 

Chương: 419     
 

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 

 (Kèm theo Quyết định  số:            /SXD-VP ngày       tháng 12 năm  2020 của Sở Xây dựng 

 tỉnh Bắc Kạn) 

 

   Đơn vị: 1.000 đồng 

STT Nội dung  Tổng số  

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Văn phòng 

Sở 

Ban 

QLDA 

Đầu tư XD  

Đơn 

vị …. 

A B 
                  

1  
2 3 4 

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí  

       

152.000  

       

152.000  
    

1 Số thu phí, lệ phí, thu khác       152.000        152.000      

1.1 Lệ phí 
         

52.000  

         

52.000  
    

  Lệ phí cấp CCHN 
         

50.000  

         

50.000  
    

  Thu cấp phép xây dựng 
           

2.000  

           

2.000  
    

1.2 Phí 
       

100.000  

       

100.000  
    

  
Phí thẩm định thiết kế KT-DT 

công trình dự án 

       

100.000  

       

100.000  
    

1.3 Thu khác                  -                     -        

  Thu phạt và thu hồi sai phạm từ 

thanh tra nộp NSNN 
        

2 
Chi từ nguồn thu phí được để 

lại 
        

2.1 Chi sự nghiệp         

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

b 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 
        

2.2 Chi quản lý hành chính         

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ         

b 
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 
        

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 
       

152.000  

       

152.000  
    

3.1 Lệ phí 
         

52.000  

         

52.000  
    

  Lệ phí cấp CCHN 
         

50.000  

         

50.000  
    

  Thu cấp phép xây dựng 
           

2.000  

           

2.000  
    



3.2 Phí 
       

100.000  

       

100.000  
    

  
Phí thẩm định thiết kế KT-DT 

công trình dự án 

       

100.000  

       

100.000  
    

3.3 Thu khác                  -                     -        

  Thu phạt và thu hồi sai phạm từ 

thanh tra nộp NSNN 
        

II 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước (1) 7.066.000 7.066.000   
  

1 Chi quản lý hành chính 6.096.000 6.096.000     

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5.193.000 5.193.000     

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 

       

903.000  

       

903.000    
  

2 Chi sự nghiệp kinh tế         

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 

       

970.000  

       

970.000    
  

  Mã số đơn vị sử dụng NSNN    1035898      

  
Mã số Kho bạc Nhà nước nơi 

giao dịch   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chương: 419                                                                                                Biểu số 02 

 

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 

Đơn vị: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày      /12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ) 

   Đơn vị: 1000 đồng 

STT Nội dung Tổng số Ghi chú 

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí 
  

1 Số thu phí, lệ phí, thu khác 152.000  

1.1 Lệ phí 52.000  

1.2 Phí 100.000  

 Phí thẩm định dự án 100.000  

1.3 Thu khác   

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại   

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 152.000  

1.1 Lệ phí 52.000  

1.2 Phí 100.000  

1.3 Thu khác   

II Dự toán chi ngân sách nhà nước (1) 7.066.000 
 

1 Chi quản lý hành chính 6.096.000 
 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5.193.000 
 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 405.000  

 
Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo cấp 

nước an toàn theo Thông tư số 08/2012/TT-

BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng 

60.000 Ban chỉ đạo CNAT 

 
Kinh phí đảm bảo hoạt động công tác thanh 

tra theo Thông tư số 153/TT-BTC ngày 

31/10/2013 của Bộ Tài chính 

45.000 Thanh tra xây dựng 

 
Kinh phí xây dựng chỉ số giá theo Thông tư 

số 02/TT-BXD ngày 22/2/2011 của Bộ Xây 

dựng- 

34.000 Kinh tế xây dựng 

 

Kinh phí kiểm tra giá liên nghành phục vụ 

công bố giá theo Văn bản số 317/UBND -

XDCB ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn 

60.000 Kinh tế xây dựng 

 Kinh phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, 

thiết kế cơ sở 
77.000 Quản lý xây dựng 

 Kinh phí thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề  25.000 Kinh tế xây dựng 

http://hscvsoxd.backan.gov.vn/soxaydung/VBdi.nsf/f921574e043f7e73472572d80025c26e/63b1ec603bcd0ff0472580d00024eb5b?OpenDocument


 

Thuê máy chủ cài đặt phần mềm công khai 

quy hoạch xây dựng đô thị trên trang thông 

tin điện tử và đăng ký tên miện 

http://qhxdbackan.gov.vn (12 tháng năm 

2020) 

24.000 Văn phòng 

 Phầm mềm quản lý lập kế hoach thanh tra 

và xử lý chồng chéo 

                       

10.000  
Thanh tra 

 

Kinh phí sửa chữa lớn xe o tô 

                       

70.000  
Văn phòng 

2 Chi sự nghiệp kinh tế 1.468.000  

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.468.000  

 

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

Nâng cấp, mở rộng Trang thông tin điện tử, 

xây dựng hoàn thiện phần mềm và cơ sở dữ 

liệu phục vụ quản lý, công bố thông tin quy 

hoạch xây dựng tỉnh Bắc Kạn 

                     

970.000  
Quy hoạch 

 

Chi phí xây dựng đơn giá nhân công, giá ca 

máy và thiết Chi phí xây dựng đơn giá nhân 

công, giá ca máy và thiết bị thi công xây 

dựng xây dựng công trìnhbị thi công xây 

dựng xây dựng công trình 

360.000 Kinh tế xây dựng 

 Chi phí xây dựng đơn giá xây dựng công 

trình 

                     

138.000  
Kinh tế xây dựng 
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