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A
Quyết toán thu, chi, nộp  ngân sách 

phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí                4.507                  4.507               -         108       108          413           413      3.986      3.986 

1 Lệ phí                      -                          -                 -   

2 Phí                4.507                  4.507               -         108       108          413           413      3.986      3.986 

Phí khai thác, sử dụng tư liệu đo đạc và 

bản đồ
               4.399                  4.399               -            413           413      3.986      3.986 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

đo đạc và bản đồ
                  108                     108               -         108       108 

II
Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ 

để lại
               4.888                  4.888               -         133       133          242           242      4.514      4.514 

1 Chi sự nghiệp                4.756                  4.756               -            -            -            242           242      4.514      4.514 

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                1.797                  1.797               -            242           242      1.555      1.555 

b
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
               2.959                  2.959               -               -                -        2.959      2.959 

2 Chi quản lý hành chính                   133                     133               -         133       133             -                -              -              -   

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                   133                     133               -         133       133 

b
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ
                     -                          -                 -   

III
Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nước
               1.792                  1.792               -           32         32          165           165      1.595      1.595 

1 Lệ phí                      -                          -                 -   

2 Phí                1.792                  1.792               -           32         32          165           165      1.595      1.595 

Phí khai thác, sử dụng tư liệu đo đạc và 

bản đồ
               1.760                  1.760               -            165           165      1.595      1.595 

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động 

đo đạc và bản đồ
                    32                       32               -           32         32 

 Ban Quản lý các dự 

án đo đạc và bản đồ 

 TT Biên giới và Địa 

giới 

 TT Kiểm định chất 

lượng sản phẩm đo 

đạc và bản đồ  Tổng số liệu 

quyết toán được 

duyệt 
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liệu đo đạc và bản đồ 

STT Nội dung

 Văn phòng 
 Chi cục Đo đạc, Bản 

đồ và TTĐL phía Nam 

 TT Thông tin dữ 

liệu đo đạc và bản 

đồ 

 Chênh lệch 

 Tổng số liệu 

báo cáo quyết 

toán 

Đơn vị: CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

Chương: 026

QUYẾT TOÁN THU- CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐĐBĐVN ngày      tháng 12 năm 2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam)

 Đơn vị tính: Triệu đồng 
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 Ban Quản lý các dự 

án đo đạc và bản đồ 

 TT Biên giới và Địa 

giới 

 TT Kiểm định chất 
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đạc và bản đồ  Tổng số liệu 

quyết toán được 

duyệt 
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B Quyết toán chi ngân sách nhà nước              81.617                81.617               -      9.589    9.589       1.641        1.641      5.260      5.260     21.272      21.272     14.101      14.101       6.023        6.023     23.733      23.733 

I Quyết toán chi ngân sách nhà nước              81.617                81.617               -       9.589     9.589        1.641         1.641       5.260       5.260      21.272       21.272      14.101       14.101        6.023         6.023      23.733       23.733 

1 Chi quản lý hành chính                6.478                  6.478               -       5.623     5.623           855            855             -               -               -                 -               -                 -               -                 -               -                 -   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                6.378                  6.378               -      5.523    5.523          855           855 

1.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ                   100                     100               -         100       100 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ                3.258                  3.258               -      2.498    2.498             -                -           560         560             -                -               -                -               -                -            200           200 

2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 

công nghệ
               2.995                  2.995               -      2.235    2.235             -                -           560         560             -                -               -                -               -                -            200           200 

 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 

quốc gia
                     -                          -                 -   

 - Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ                2.445                  2.445               -      2.045    2.045             -                -           200         200             -                -               -                -               -                -            200           200 

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 

cơ sở
                  550                     550               -         190       190         360         360 

  - Hoạt động khoa học công nghệ khác                      -                          -                 -   

2.2
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo 

chức năng
                     -                          -                 -   

2.3
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
                  263                     263               -         263       263 

3 Chi hoạt động kinh tế              63.883                63.883               -      1.468    1.468          786           786      4.700      4.700     15.937      15.937     14.101      14.101       5.123        5.123     21.769      21.769 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên              25.852                25.852               -        1.165      1.165       5.419        5.419       1.989        1.989       1.171        1.171     16.109      16.109 

3.2
Kinh phí nhiệm không vụ thường 

xuyên 
             38.031                38.031               -      1.468    1.468          786           786      3.535      3.535     10.518      10.518     12.112      12.112       3.952        3.952       5.660        5.660 

4 Quan hệ tài chính với nước ngoài                7.999                  7.999               -            -            -               -                -              -              -         5.335        5.335             -                -            900           900       1.764        1.764 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                1.764                  1.764               -         1.764        1.764 

3.2
Kinh phí nhiệm không vụ thường 

xuyên 
               6.235                  6.235               -            -               -                -              -              -         5.335        5.335          900           900 
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