
 

   Số: 506/QĐ-STNMT                  Đăk Nông, ngày  29 tháng 3 năm 2021 

 
         

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên 

địa bàn tỉnh Đăk Nông 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đăk Nông 

về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 15/2004/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của UBND tỉnh Đăk Nông 

về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Công văn số 6446/UBND-KTTH ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đăk 

Nông về việc hướng dẫn một số điểm tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021; 

Căn cứ Công văn số 85/STC-QLNS ngày 11/01/2021 của Sở Tài chính tỉnh Đăk 

Nông về việc ý kiến về phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-STNMT ngày 12/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Giá đất, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phân bổ dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa 

bàn tỉnh Đăk Nông, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.  

Điều 2. Căn cứ dự toán kinh phí được phân bổ, Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân 

sách tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn 

thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Giá đất; Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và 

Môi trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3;        

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước Đăk Nông; 

- Lưu VT, KHTC-GĐ. 

       

                                                Nguyễn Văn Hiệp 

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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