
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /QĐ-SXD Phú Thọ, ngày         tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2021  

của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

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 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 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 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; 

Căn cứ Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND 
tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ; 

 Căn cứ Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 12/01/2021 của Giám đốc Sở Xây 

dựng tỉnh Phú Thọ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách của Sở Xây 

dựng tỉnh Phú Thọ năm 2021 (chi tiết theo biểu đính kèm). 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn và các đơn vị 

liên quan thực hiện Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- CVP, PCVP; 

- Ban Biên tập Website SXD; 

- Lưu VT, VP. 
     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Trần Quang Tuấn 

 
 



DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 

Đơn vị :  Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ- SXD  ngày        / 01/ 2021 của Giám đốc Sở Xây 

dựng tỉnh Phú Thọ) 

 
Đơn vị tính: 1000đ     

                                                                               

SốTT Nội dung 
Dự toán 

được giao 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 3.970.000 

1 Số thu phí, lệ phí 3.970.000 

1.1 Thu lệ phí 270.000 

- Lệ phí cấp phép xây dựng 20.000 

- Lệ phí cấp chứng chỉ HNHĐXD; CCNLHĐXD 250.000 

1.2 Thu phí 3.700.000 

- 
Phí thẩm định thiết kế BVTC, dự toán, nhiệm vụ, đồ án quy 

hoạch. 

3.200.000 

- Phí thẩm định DA đầu tư, TĐ TKCS; BCKTKT 500.000 

2 Chi từ nguồn phí được để lại theo chế độ 3.130.000 

2.1 
Chi phục vụ việc thu phí, lệ phí; Chi thu nhập tăng thêm, chi 

sửa chữa mua sắm TSCĐ, mua sắm CCDC; trích lập các quỹ, 

chi phúc lợi tập thể, chi các khoản khác. 

 

1.878.000 

2.2 Trích 40% thu phí để lại thực hiện CCTL) 1.252.000 

3 Số phí, lệ phí nộp ngân sách NN 
840.000 

II Dự toán chi ngân sách NN 7.447.000 

* Tổng số chi: 7.447.000 

* Quản lý hành chính: Loại 340 khoản 341 7.447.000 

1 Kinh phí thực hiện tự chủ: 5.376.000 

1.1 Chi định mức biên chế 5.376.000 

1.2 10% tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương 
0 

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 2.071.000 

 

2.1 

Chi chế độ bồi dưỡng cho CC thanh tra chuyên ngành theo 

QĐ 12/2014/QĐ-TT + trang phục thanh tra 

 

79.000 

2.2 Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản. 

 

222.000 



 

2.3 

Kinh phí cải tạo và nâng cấp trụ sở làm việc Sở Xây dựng 

tỉnh Phú Thọ. 

 

719.000 

2.4 
Kinh phí tính toán, công bố chỉ số giá xây dựng công trình 

do thay đổi thời điểm giá gốc năm 2021 theo Thông tư số 

14/2019/TT-BXD 

 

421.000 

2.5 
Kinh phí nghiệp vụ (đã bao gồm: kinh phí tổ chức, vận hành 

hệ thống cơ sở dữ liệu; tính toán công bố các chỉ tiêu thống 

kê hàng năm) 

 

450.000 

2.6 Kinh phí tư vấn Lập quy trình bảo trì nhà Chung cư sinh viên 180.000 
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