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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1644/QĐ-UBND                        Lâm Đồng, ngày 04 tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán thu, chi đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt 

vi phạm hành chính và dự toán thu, chi phục vụ công tác thu phí, lệ phí  

của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh năm 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản quy phạm 

pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1319/STC-HCSN ngày 19/6/2020 

và Văn bản số 1515/STC-HCSN ngày 17/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán thu, chi đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử 

phạt vi phạm hành chính và dự toán thu, chi phục vụ công tác thu phí, lệ phí của các 

cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh năm 2020, như sau: 

1. Dự toán thu, chi đảm bảo hoạt động cho các lực lượng xử phạt vi phạm hành 

chính: Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm. 

2. Dự toán thu, chi phục vụ công tác thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị 

thuộc tỉnh: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm. 

3. Nguồn kinh phí: Sử dụng từ dự toán của các cơ quan, đơn vị đã được bố trí 

trong năm 2020 theo Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND 

tỉnh. 

4. Dự toán chi nêu tại khoản 1, 2 Điều này là số được sử dụng tối đa, trường 

hợp thu không đạt dự toán được giao thì dự toán chi sẽ bị giảm trừ theo tỷ lệ tương 

ứng. 

Điều 2. Căn cứ dự toán phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, giao: 

1. Sở Tài chính: 

a) Thông báo chi tiết dự toán thu, chi đến từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, 

hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc lập thủ tục thu, nộp, quản lý, sử 

dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

b) Tính toán, xác định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán chi 

của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong trường hợp dự toán thu không đạt dự toán 

được giao. 
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2. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh 

phí được phân bổ hoặc trích để lại theo đúng chế độ, định mức và thanh quyết toán theo 

quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở 

Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại 

Điều 1 Quyết định này căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./- 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Yên 
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PHỤ LỤC 01 

DỰ TOÁN THU, CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC  

LỰC LƯỢNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 

(Đính kèm Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh) 

 

Số 

TT 
Cơ quan/đơn vị 

Dự toán thu  

(1.000 đồng) 

Dự toán chi 

(1.000 đồng)  

1 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 100.000 50.000 

2 Sở Xây dựng 1.295.000 518.000 

3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 150.000 60.000 

4 Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 110.000 44.000 

5 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 400.000 160.000 

6 Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản 110.000 44.000 

7 Chi cục Thủy lợi 220.000 88.000 

7 Chi cục Kiểm lâm 220.000 80.000 

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 200.000 80.000 

9 Sở Y tế 300.000 100.000 

10 Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm 200.000 80.000 

11 Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát môi trường) 2.000.000 600.000 

12 
Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát quản lý hành 

chính và trật tự xã hội) 
400.000 120.000 

13 Sở Thông tin và Truyền thông 150.000 41.000 

14 Sở Công Thương 500.000 100.000 

15 Sở Giao thông vận tại 3.756.000 2.440.000 

16 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  200.000 40.000 

17 Sở Tài nguyên và Môi trường 2.000.000 400.000 

18 Sở Khoa học và Công nghệ 200.000 40.000 

TỔNG CỘNG 12.511.000 5.085.000 
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PHỤ LỤC 02 

DỰ TOÁN THU, CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THU PHÍ, LỆ PHÍ 

CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH NĂM 2020 

(Đính kèm Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh) 

 

Số 

TT 
Cơ quan/đơn vị 

Dự toán thu  

(1.000 đồng) 

Dự toán chi 

(1.000 đồng) 

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 500.000 285.000 

 - Lệ phí đăng ký kinh doanh 500.000 285.000 

2 Sở Xây dựng 345.000 271.000 

 - Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 45.000 31.000 

 - Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề  300.000 240.000 

3 Chi cục Bảo vệ môi trường  650.000 221.000 

 - Phí thẩm định báo cáo tác động môi trường 650.000 221.000 

4 Sở Giao thông vận tải  6.810.000 3.963.500 

 
 - Lệ phí quản lý phương tiện giao thông (đã trừ 

10% tiết kiệm chi thường xuyên) 
18.000 11.500 

 

 - Lệ phí cấp chứng chỉ được hoạt động trên các 

loại phương tiện (đã trừ 10% tiết kiệm chi 

thường xuyên) 

6.750.000 3.943.000 

 
 - Lệ phí hồ sơ thiết kế cải tạo xe (đã trừ 10% tiết 

kiệm chi thường xuyên) 
42.000 9.000 

5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  300.000 131.000 

 

 - Phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du 

lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt 

tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (đã trừ 10% 

tiết kiệm chi thường xuyên) 

250.000 110.000 

 

 - Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu 

lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (đã trừ 10% tiết 

kiệm chi thường xuyên) 

50.000 21.000 

TỔNG CỘNG 8.605.000 4.871.500 
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