
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Chương: 426

TT Nội dung công việc
Dự toán 

giao

Dự toán đề 

nghị điều 

chỉnh

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

1 Số thu phí, lệ phí 4.533.000 7.720.000

1.1 Lệ phí 450.000 640.000

-
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà,

tài sản gắn liền với đất
450.000 640.000

1.2 Phí 4.083.000 7.080.000

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.700.000 5.600.000

- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 103.000 250.000

-
Phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao

dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
1.200.000 1.200.000

- Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 80.000 30.000

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 3.489.500 6.143.000

2.1 Chi sự nghiệp 3.489.500 6.143.000

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.489.500 6.143.000

Chi phục vụ hoạt động thu phí, lệ phí: như tiền lương, các khoản

đóng góp theo lương, mua biên lai và các khoản chi khác liên quan
3.489.500 6.143.000

3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách 1.043.500 1.577.000

3.1 Lệ phí 450.000 640.000

-
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà,

tài sản gắn liền với đất
450.000 640.000

3.2 Phí 593.500 937.000

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 270.000 560.000

- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 51.500 125.000

-
Phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao

dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
240.000 240.000

- Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 32.000 12.000
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